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Záleží na úhlu pohledu
Každý máme svůj úhel pohledu na věci 
a události kolem nás. Pesimista vidí skle
nici poloprázdnou, optimista tutéž sklenici 
poloplnou. V tom našem úhlu pohledu nás 
ovlivňují média. Útočí na nás od rána do 
večera. K tomu se přidávají blogy, Face
book, Instagram a další sociální sítě. Hod
notícím kritériem je počet lajků, sdílení, 
komentářů a fanoušků, kteří vás sledují. 
Autor článku nebo reportáže směřuje k vý
sledku, který bude zajímavý, senzační, ta
kový, jakým se zavděčí cílové skupině, ale 
nutně nemusí být objektivní a vyvážený. 
Prostoru pro to, aby si čtenář, posluchač 
nebo divák, pokud nepatří do té cílové 
skupiny, udělal závěr sám, mnoho není. 
O pravdivosti tak lze úspěšně pochybovat. 
Konečně o tom, kde je pravda, jsem na 
stránkách Včelařství psala před časem.

Nedávno vyšel v jednom deníku článek 
o včelách. Píše se tam, že včely sice pra
cují účinně, ale oproti svým divoce žijícím 
příbuzným jsou hloupější. Celý den létají 
na jednu rostlinu. Přes noc to zapomenou 
a ráno zase létají na jinou. Kdežto divoké 
včely jsou chytřejší a pamatují si, jak opy
lovat jabloň nebo pampelišku. Další druhy 
včel zase létají jen na dýně a cukety, nic ji
ného neumí. Jsou proto chytré? Lze vůbec 
u hmyzu mluvit o hlouposti a chytrosti 
a ještě rozlišovat, který že druh je ten chyt
rý a který hloupý? Co když je to naopak? 
Opylovatelé se v přírodě doplňují. Jsou 
tu miliony let a to, jak se chovají, má svůj 
smysl, třebaže ho nemusíme znát, a vůbec 
to není otázka hlouposti nebo chytrosti.

A horké téma posledních dnů: řepka. Ri
zika s pěstováním řepky (otravy včel) jsou 
všeobecně známá a stojí za nimi selhání 
člověka. Prokázaných otrav máme ročně 
do deseti a nejsou to jen otravy po postřiku 
řepky. Počet otrav není vysoký a je to i tím, 

že na rozdíl od zahraničí máme poměrně 
kvalitní legislativu na ochranu včel. Zacho
vání této legislativy nás stojí nemalé úsilí. 
Lobbování zemědělců za zrušení jejich ad
ministrativního zatížení spojeného s komu
nikací s chovateli včel je silné. S osevní plo
chou řepky je to tak, že zemědělci logicky 
pěstují to, co vynáší. I když upřednostňují 
odrůdy řepky samosprašné, včela zůstává 
nejvýznamnějším opylovatelem. Když ně
kdo prohlásí, že včely mají v oblibě akát, 
slunečnici, milují svazenku nebo mají 
rády řepku, je to prosté konstatování, nad 
kterým se nikdo nepozastaví. Ale protože 
platí, že když dva dělají totéž, není to totéž, 
máme tu najednou diskuze, blogy politiků, 
kteří dosud o včelách věděli jen to, že děla
jí med, polemiky a rozbory zemědělských 
analytiků a někdy i pohádky o řepce a vče
lách. Řepka není sprosté slovo a nemůže za 
to, že se stala politickým tématem, stejně 
jako včely. Řepkový med je stejně kvalitní 
jako kterýkoli jiný, to ví každý včelař. Na
štěstí jsou včelám úhly pohledu fuk. Létají 
na to, co je v doletu a co jim chutná. Na
jdouli něco lepšího, než je řepka, poletí 
tam. Nebudeli nic jiného, pak díkybohu 
za řepku. 

Mgr. Jarmila Machová

Libor Sečka 
Velvyslanec

Vážená paní předsedkyně,
dovolte mi touto cestou srdečně poděkovat Vám osobně, Českému svazu včelařů, z.s., 
panu Janu Šmídovi a paní Petře Šerákové za vynikající spolupráci při zajištění unikátní 
prezentace českého včelařského umění a medových produktů ze 14 regionů České repub
liky v rámci světové výstavy World Bee Day 2019 v Londýně. Osobně jsem se na výstavě 
přesvědčil o tom, že český med zaujal a mnoho návštěvníků bylo ohromeno vysokým 
počtem včelařů a včelích populací v České republice.

Přeji Vám mnoho úspěchů při dalším rozvoji a budování dobrého jména českého vče
lařství.

S úctou,

O PREZENTACI ČESKÉHO VČELAŘSTVÍ V LONDÝNĚ ČTĚTE NA STR. 230 
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V červenci mají včelstva v přírodě k dispozici poslední zdroje snůšky. Kvete 
nebo odkvétá lípa malolistá, slunečnice, někde jsou porosty jetele červe-
ného. Tyto zdroje mohou být ještě v některých oblastech významné pro 
medný výnos. 

Ve volné přírodě kvete také mnoho bylin, 
které poskytují včelám pyl a nektar. S nek
tarovou snůškou z volné přírody se nedá 
počítat jako se zdrojem pro pravidelné 
medobraní, ale místy se tyto možnosti 
v některých letech vyskytnou. Včelaři proto 
někdy odkládají přípravu včelstev na zazi
mování a léčení s tím, že jednou za několik 
let může přijít snůška s výnosem několika 
kilogramů medu. Je však ke zvážení, zda je 
lepší čekat na případné malé a navíc nejisté 
medobraní, nebo mít na jaře příštího roku 
silná přezimovaná včelstva.

Co se děje ve včelstvu

Po slunovratu matky ve včelstvech omezují 
kladení, k čemuž také často přispívá nedo
statek zásob. Včelstva mohou v tuto dobu 
trpět nouzí nebo dokonce hladovět. Tyto 
případy jsou ve včelařské praxi poměrně 
časté. V červenci se začínají líhnout dlou
hověké přezimující včely s tukobílkovin
nými zásobními tělísky. Ty žijí ve včelstvu 
do března až dubna příštího roku a jejich 
úkolem je vychovat první jarní generaci. 
Například krmit plod nebo zpracovávat 
zimní zásoby by pak měly především krát
kověké včely.

Práce včelaře

Do období července spadá u většiny včel
stev poslední medobraní. Včelař by měl 
pamatovat na budoucnost včelstva, měl 
by při odběru medných plástů ponechávat 
ve včelstvu alespoň pět a více kilogramů zá
sob v závislosti na způsobu vedení včelstev. 

Nelze spoléhat na to, že je teplo a včelstva 
si donesou. Z čeho, když ve svém doletu již 
nemají významnější zdroje snůšky?

Při poklesu množství glycidových zásob 
včelstvo nejprve pocítí stav nouze, matky 
omezí kladení a při poměrně vysoké den-
ní spotřebě a minimálním přínosu může 
včelstvo začít hladovět. Na sílu zimující-
ho a především přezimovaného včelstva to 
má značně negativní důsledky. Nejlepším 
organizačním řešením je při odběru po-
sledního medu ihned ten den dát včelstvu 
větší dávku krmení a pak v krmení pokra-
čovat s plánovaným ukončením nejpozději 
koncem srpna. Už slyším některé včelaře, 
že včely tak podané krmení ještě spotřebu-
jí. Na to je však jednoduchá odpověď: po-
kud to spotřebují, byla uspokojena potřeba 
včelstva, ale pokud nespotřebují, zůstane 
jim na zimu.

Ke krmení, které je již součástí zimních 
zásob, používáme cukerný roztok (cukr 
bílý rafinovaný) v poměru 1:1 až 3:2. 
Cukr bílý se u nás používá minimálně 
100 let a při dodržování základních zásad 
se při zazimováni a přezimování nevy-
skytly vážnější problémy. Cukr extrabílý 
a bílý obsahuje 99,7 % plně stravitelné 

sacharózy. Tekuté škrobové hydrolyzáty 
obsahují vysoké procento pro včely nestra-
vitelných dextrinů (obdobně jako u medo
vice), a včelstvům tak koncem zimy hrozí 
problémy v důsledku přeplněných výka-
lových vaků, pokud tedy v lednu či únoru 
nedojde k proletu. Zimování na medu tak 
je pěkná věc za předpokladu, že v medu 
není nějaká příměs medovice.

Při snímání medníků ponecháváme 
včelstvům zimní prostor vhodného tvaru. 
Nejméně vhodné je zimovat na jednom pa-
tře rámkové míry 39 × 24. Pokud máme 
tuto míru, zimujeme ve dvou nástavcích, 
musíme zachovat pravidlo pro meziná-
stavkovou mezeru. Konstrukční mezera 
mezi rámky nástavku je 8 mm a místo 
spodní široké loučky se používá profil 
10 × 10–12 mm, aby včely dostavěly dílo 
až dolů. Jen tak bez problému zimní cho-
máč v zimě tuto mezeru překoná. Zimní 
prostor pro včelstvo by správně měl být 
vyšší než širší. Zimní chomáč se pak může 
v zimě pohybovat za zásobami nahoru. Ze 
zimního prostoru koncem června nebo po-
čátkem července odstraníme nedostavěné 
mezistěny, panenské dílo často již s propo-
lisem na okrajích buněk, stavební rámky 
apod. Tyto záležitosti jednak matku ome-
zují v kladení a jednak přerušují plodové 
těleso ve tvaru koule. Dejme včelstvu čas, 
aby si zimní prostor stihlo připravit.

V tomto období zvýšené slídivosti pra-
cujeme ve včelstvech rychle, používáme 
vlhké plachetky apod. Při odběru medných 
plástů využíváme výkluzu. S výhodou mů-
žeme jít do včelstev v podvečer, jejich pří-
padné rozrušení přes noc pomine.

Všechny vyřazené souše a odřezky 
vosku chráníme před zavíječem, který za 
vyšších letních teplot dokáže voskovou 
materii zlikvidovat během dvou až čtyř 
týdnů. Odřezky vosku, divočinu apod. 
nejlépe zpracujeme ve slunečním tavidle, 

Včelař by měl pamatovat na 
budoucnost včelstva a při 
odběru medných plástů 

ponechávat ve včelstvu alespoň 
pět a více kilogramů zásob

Lípa malolistá  Foto: Wikipedia

Slunečnice  Foto: Josef Permedla
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zbytky z tavidla s poměrně vysokým ob-
sahem vosku zpracujeme při vyvařování 
souší. Skladování souší si pak probereme 
v srpnovém kalendáriu.

Nejčastější chyby v červenci  
(platí i pro srpen):
• Včelstva mají nedostatek zásob (třeba 

i jen v části tohoto období), což má za 
následek omezení plodování, takže do 
zimy jdou slabá.

• Včelstva trpí nedostatkem pylu, což 
se negativně projeví na dlouhověkosti 
včel. Tento problém lze řešit vhodným 
umístěním stanoviště a nižším počtem 
včelstev na jednom místě.

• Příliš zúžená včelstva nemají dostatek 
prostoru pro plod a uložení pylových 
zásob.

• Ponechané nedostavěné mezistěny nebo 
panenské dílo zmenší, popřípadě roz
dělí úlový prostor a omezí tak prostor 

určený především pro výchovu plodu.
• K poměrně rozšířeným zlozvykům pa

tří ponechávat plásty po vytočení volně 
vylízat včelám. To je nebezpečné. Včely 
v tuto dobu létají do vzdálenosti něko
lika kilometrů a mohou šířit všechny 
infekce včetně moru.

• K doplňování zimních zásob se místo 

osvědčeného cukerného roztoku pou
žijí komerční tekutá krmiva s nižší stra
vitelností. Vliv těchto krmiv na život 
včel v zimě ještě není dostatečně znám. 
V zimním období, při dlouhé době mezi 
prolety, je velké riziko poškození včel
stev.

Dr. Ing. František Kamler
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Panenský plást potažený propolisem  Foto: František Kamler

Český včelařský program  
pro roky 2020–2022 v Bruselu schválen
Těsně před uzávěrkou červencového Včelařství vyšla 
zpráva o schválení včelařských programů zemí EU. 
Současně vyšla k tomuto rozhodnutí i tisková zpráva EU. 
Zde předkládáme zkrácené znění obou dokumentů.

Evropská komise zvyšuje podporu pro včelařské odvětví 
v EU

Evropská komise v průběhu následujících tří let poskytne vče-
lařskému odvětví 120 milionů eur na podporu své základní 
role v oblasti zemědělství a životního prostředí. Jde o nárůst 
o 12 mi lionů eur ve srovnání s podporou poskytovanou v období 
let 2017 až 2019.

Komisař pro zemědělství Phil Hogan řekl: „Včelařství je důleži-
tou součástí zemědělství a potravinářství Evropské unie. Pomá-
há udržet pracovní místa v našich venkovských oblastech. Včely 
jsou také životně důležité pro udržitelnost našeho zemědělství 
a zdravého ekosystému. Společná zemědělská politika v součin-
nosti s ostatními klíčovými evropskými a národními fondy posky-
tuje silnější nástroje pro podporu tohoto odvětví.“ 

Podpora EU se bude vztahovat na vnitrostátní včelařské pro-
gramy v období od 1. srpna 2019 do 31. července 2022. Tyto 
programy jsou navrženy na národní úrovni ve spolupráci s da-
ným odvětvím s cílem zlepšit podmínky pro včelařský sektor 
a uvádění včelích produktů na trh. Opatření zahrnují například 
vzdělávání včelařů, boj proti nemocem včel nebo zlepšení kva-
lity medu. V roce 2018 měla EU více než 17,5 milionu včelstev 
rozdělených mezi 600 tisíc včelařů. Včelařství je provozováno ve 
všech členských státech Evropské unie, která je druhým největ-
ším světovým producentem medu.

V Bruselu 17. června 2019

Vyšlo v Úředním věstníku EU dne 14. 6. 2019:
PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/974 ze dne 
12. června 2019, kterým se schvalují vnitrostátní programy 
na zlepšení produkce včelařských produktů a jejich 
uvádění na trh, předložené členskými státy podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013

EVROPSKÁ KOMISE schvaluje vnitrostátní programy na produkci 
včelařských produktů a jejich uvádění na trh pro včelařské roky 
2020, 2021 a 2022 předložené Belgií, Bulharskem, Českem, 
Dánskem, Německem, Estonskem, Irskem, Německem, Španěl-
skem, Francií, Chorvatskem, Itálií, Kyprem, Lotyšskem, Litvou, 
Lucemburskem, Maďarskem, Maltou, Nizozemskem, Rakous-
kem, Polskem, Portugalskem, Rumunskem, Slovinskem, Sloven-
skem, Finskem, Švédskem a Spojeným královstvím. Příspěvek 
Unie k vnitrostátním programům uvedeným výše je omezen 
maximálními částkami stanovenými v příloze pro včelařské roky 
2020, 2021 a 2022. 

Toto rozhodnutí je určeno členským státům. 
V Bruselu dne 12. června 2019, Za Komisi Phil HOGAN, člen Komise

Česko 2020 2021 2022

max. příspěvek
(v eurech)

1 266 168 1 266 168 1 266 168

Mgr. Jarmila Machová
Poznámka:
Dne 17. 6. 2019 schválila vláda nové nařízení vlády o stanovení 
podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení 
obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich 
uvádění na trh pro příští období. Včelaři tak dostanou na příští tři 
roky dotace za téměř 200 milionů korun. Poté, kdy nařízení vlády 
vyjde ve Sbírce zákonů, zveřejníme jeho znění i s příslušným ko-
mentářem v časopisu Včelařství a na našich webových stránkách.
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Červenec a srpen jsou měsíce, kdy jsou 
včelstva, respektive plodová stadia zim
ních dlouhověkých včel nejvíce ohrožena 
varroázou. Po vylíhnutí poslední trubčiny 
se všichni roztoči Varroa destructor vrhnou 
na dělničí plod, ze kterého se má právě vy
líhnout dlouhověká zimní generace dělnic. 
Larvy a dospělci roztoče nabodávají místa 
na larvách a kuklách v místech, kde se tvoří 
buňky zásobního tukobílkovinného tělesa 
dlouhověkých včel. Při slabším a středním 
napadení se tukobílkovinné zásobní těleso 
nevytvoří a líhnou se převážně krátkověké 
včely. Včelař nic nepozoruje. Včely se dožijí 
konce září, do října a pak se z úlu vytratí, 
vyletí zemřít ven. Při silném napadení se 
již v srpnu a září líhnou včely s deformo
vanými křídly a zadečkem. Situaci mnoho
násobně zhoršují virové infekce. Podle síly 
napadení se včelstva často nedožijí první 
fumigace nebo přezimují silně oslabená. 
Mnoho včelařů pak diskutuje o problema
tice varroázy a i dnes se diví, co se vlastně 
stalo.

Pro úspěšně zvolený postup boje s var
roázou je nutné znát především stupeň 
napadení včelstev. Spoléhat na výsledky 
vyšetření zimní měli nemůžeme, mezi zi
mou a létem je mnoho faktorů, které ovliv
ňují namnožení samiček Varroa destructor. 
Proto provádíme monitoring výskytu roz
točů v letním a podletním období, tj. od 
konce června do konce srpna až počátku 
září. Tradiční dříve používané sledování 
denního spadu spočívá v počítání roztočů 
spadlých na dvojitou podložku za 24 hodin. 
Při spadu 2–5 roztočů především v červen
ci to signalizuje vážnou situaci a je nutno 

nasadit intenzivní léčbu pásky s dlouho
dobým účinkem. Problémem této meto
dy monitoringu je přítomnost mravenců 
v podmetu většiny úlů. Ti roztoče odnášejí 
a tím včelaře mylně udržují v přesvědčení, 
že je vše v pořádku a že roztoči ve včelstvu 
nejsou. Při tomto způsobu je nutné navští
vit stanoviště dvakrát. 

Daleko přesnější je metoda oklepu po
mocí extra jemného moučkového cukru. Ze 
včelstva se odebere vzorek 300 včel. Včely 
sklepneme na podložku z plástu sousedící
ho s plodovým plástem. Z podložky včely 
nasypeme do odměrné nádobky o objemu 
100 ml. Neodebíráme však při silné snůšce, 
když jsou včely nasáté. Pak je nasypeme do 
vyklepávacího kelímku, zaklopíme děrova
ným víčkem a přidáme 50 g (5 vrchovatých 
polévkových lžic) extra jemného cukru, 
uzavřeme plným víčkem a pohybujeme – 
vyklepáváme zhruba minutu. Sejmeme 
plné víčko a přes děrované víčko cukr 
s případnými roztoči vyklepeme na husté 
síto používané na cezení medu. Roztoči 
zůstanou na sítě, ještě se hýbou. Podrobný 
popis včetně hodnotící tabulky najdete na  
www.beedol.cz/varroaza/monitoring. Vče
ly pak vrátíme z kelímku zpět do úlu. Tato 
metoda pracuje na jednoduchém princi
pu: jemný cukr (funguje jen extrajemný 
moučkový cukr) obalí roztoče, odčerpá 

jim nějakou vlhkost a ti se pak pustí včely. 
Tato metoda vyžaduje pouze jednu návště
vu stanoviště a případný stupeň napadení 
vidíme okamžitě.

Co musí včelař vědět a dělat, aby byl 
v boji s varroázou úspěšný? Musí znát ne
jen nákazovou situaci u svých včelstev, ale 
také v okruhu přibližně pěti kilometrů od 
stanoviště. V případě, že v této vzdálenosti 
hynou včelstva na varroázu, ztrácejí před 
uhynutím obranyschopnost a jsou vylupo
vána. Od nich si pak vaše nejlepší včelstva 
přinesou za den 500 i více roztočů. Tato 
skutečnost je velice závažná a nazývá se 
reinvaze. Z toho vyplývá a je i všeobecně 
známo, že boj s varoázou je úspěšný, pokud 
se provádí systematicky na větším území 
a v době letu včel ve stejnou dobu. Jedinec 
toho v zamořeném území mnoho nezmůže. 

Jak by mělo být velké zájmové území? 
Minimálně by mělo pokrýt velkou ZO 
ČSV s větším počtem členů, lépe více ZO 
a nejlépe plochu celého okresu. Z posled
ních informací je známo, že se daří zvládat 
varroázu v okresech Mělník a Pelhřimov, je 
to záležitost zorganizování akce skupinou 
obětavých včelařů. 

Podle spadu roztočů v daném měsíci (čer
venec, srpen, září) a porovnáním s ma
nuálem metodiky oklepu zjistíme: 
• Pokud v červenci zjistíme, že „akutní 

stav nehrozí“, monitoring se provádí 
i v dalším období. Roztoči se přede
vším koncem července a v srpnu množí 
velice rychle a to na vývojových stadiích 
dlouhověkých včel na základech jejich 
tukobílkovinných tělísek.

Dvojitá podložka a detail spojení 
vrstev velkou kancelářskou sponkou 

 Foto: František Kamler

Včelař musí znát nejen nákazovou 
situaci u svých včelstev, ale také 
v okruhu přibližně pěti kilometrů 

od stanoviště
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rie „brzy plánujte ošetření“, v tom 
případě bychom neměli otálet s ošetře
ním déle než 7–10 dnů. 

• Pokud nám oklep říká „včelstvo je 
ohroženo, bezodkladně ošetřuj-
te“, aplikujeme vysoce účinná léčiva 
ihned. Přehled používaných léčiv a je
jich návody najdete na stránkách
www.beedol.cz/varoaza/leciva 
a www. uskvbl.cz/registrace VLP/seznam 
VLP/aktualne registrovane VLP. 

V detailu VLP najdeme příbalovou 
informaci s návodem na použití. VLP je 
zkratka pro veterinární léčivé přípravky, 
většina je jich na veterinární předpis, na 
některé však není nutný.

Před aplikací léčiv je užitečné si přečíst 
příbalovou informaci a pokyny řádně dodr
žovat. Návody se občas aktualizují a lidská 
paměť není bezchybná. Všechny „lidové 
zlepšováky“ snižují účinnost a urychlují 
nástup rezistence, tedy neúčinnosti léčiv. Je 
nutné si uvědomit, že aplikace kyselin v let
ním a podletním období působí na roztoče 
na včelách, na roztoče pod víčky (70–80 % 
z celkového počtu) kyseliny nepůsobí, jen 
malé množství kyseliny mravenčí pronikne 
pod víčko a působí na samečky. V tomto ob
dobí mívají včelstva zakladeno od 40 do 60 
i více dm². Při silném napadení aplikujeme 
proužky s dlouhodobým účinkem, např. 
Gabon Flum 4 mg nebo přípravky na bázi 
thymolu, které působí v úlovém prostoru 
minimálně po celou periodu zavíčkovaného 
dělničího plodu, lépe dvě periody, tj. 24 dnů.

Nejčastěji se vyskytující chyby v červenci 
a srpnu:
• Včelstva trpí nedostatkem pylu, což 

se negativně projeví na dlouhověkosti 
včel. Tento problém lze řešit vhodným 
umístěním stanoviště a nižším počtem 
včelstev na jednom místě.

• Neprovádí se monitoring výskytu rozto
če Varroa destructor, při nepodchycení 
nákazy počátkem podletí hrozí zeslabe
ní včelstev, popřípadě jejich úhyn ještě 
před počátkem zimy.

• Není ochráněn plod zimní generace včel 
před roztočem Varroa. Určité množství 
včel se líhne s vnitřním poškozením 
a tyto včely potom hynou v průběhu 
září až října.

• K doplňování zimních zásob se místo 
osvědčeného cukerného roztoku pou
žijí komerční tekutá krmiva s nižší stra
vitelností. Vliv těchto krmiv na život 
včel v zimě není ještě dostatečně znám. 
V zimním období, při dlouhé době mezi 
prolety, pak existuje velké riziko poško
zení včelstev.

Text: Dr. Ing. František Kamler

Souprava ke stanovení stupně napadení roztočem Varroa destructor: vyklepávací kelímek 
s děrovaným víčkem a menší odměrná nádobka na včely  Foto: Martin Kamler

 Foto: Dalibor Titěra

Vhodný typ cukru a dávka pro jeden test  Foto: Dalibor Titěra
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V předchozích třech letech se včelařský den na výstavě Natura Viva v Lysé 
nad Labem odehrával podle prakticky stejného scénáře. Panovalo krásné, 
téměř již letní počasí. Dvakrát se na stromě u výstavní plochy usadil včelí 
roj. Jak symbolické pro včelařský den, i když mezi návštěvníky-nevčelaři 
způsobil menší paniku. Na venkovním pódiu se předávaly ceny dětem za 
jejich znalosti o přírodě a tuto akci moderoval s osobitým šarmem jemu 
vlastním místopředseda ČSV MVDr. Miloslav Peroutka, CSc. U stánku 
Českého svazu včelařů se vytáčel med a na hlavním pódiu výstavní haly 
a v dalších přilehlých prostorech se konaly včelařské přednášky. Letos však 
bylo všechno trochu jinak.

Nejen v den zahájení výstavy, ale i v prů
běhu dalších dnů byla notná zima a pr
šelo. Slavnostní zahájení výstavy uvedla 
tradiční myslivecká fanfára. Moderátor 
Ing. Jiří Kasina uvítal představitele všech 
tří spoluorganizátorů výstavy a čestné 
hosty. Účast byla hojná. Premiér, minis
tr, náměstek ministra, představitelé kraje 
i města, poslanci i europoslankyně, sená
toři…

Předsedkyně ČSV, z.s., Mgr. Jarmila 
Machová přivítala nejen včelaře, ale i další 
návštěvníky. Připomněla téměř 150letou 
existenci včelařského svazu, zdůraznila 
téměř šedesátitisícový počet členů i jejich 
letitou soudržnost, kterou nám leckde 
v zahraničí závidí. A všechny pozvala na 
odborné přednášky konané v rámci sobot
ního včelařského dne a ke stánku ČSV na 
vytáčení medu. To se neomezilo pouze na 

zmíněný včelařský den, jako tomu bývalo 
dříve, ale odvíčkovat plásty, ochutnat voští, 
zatočit si klikou starého medometu a úplně 
nakonec hrábnout lžičkou do čerstvě vyto
čeného medu mohli návštěvníci každý den.

Nejživěji bylo u stánku i v jeho útrobách 
ve středu. Ochutnat med i medovinu a pře
devším popovídat si o včelách přišla větši
na z oficiálních hostů výstavy. Představitelé 
svazu trpělivě vysvětlovali, jak to s našimi 
včeličkami vypadá, proč je naše včelaře
ní v evropském kontextu na výsluní, ale 
také co včelaře trápí a co by potřebovali do 
budoucna, aby jejich včely i nadále plnily 
funkci, kterou jim příroda přisoudila před 
desítkami milionů let. 

V sobotu několik desítek návštěvníků 
vyslechlo dvě včelařské přednášky v po
dání přítele Karla Zahradníka a Ladislava 
Tomana. Obě uvedl bývalý ředitel VÚVč 
Dr. Ing. František Kamler. Paní předsed
kyně spolu se zástupci rybářů a myslivců 
předala hodnotné ceny dětem, které uspěly 
v elektronické soutěži Příroda kolem nás. 
Náš kolega Antonín Řeřicha převzal štafe
tu po tajemníkovi svazu Ing. Petru Šerákovi 
a chopil se kliky medometu a odborného vý
kladu o vytáčení medu. S ním točily přede
vším děti, dospělým se moc nechtělo. 

Přestože se tedy letošní ročník od těch 
předchozích v lecčem odlišoval, opět přinesl 
spoustu zajímavého i zábavného a věříme, 
že se v tomto duchu ponese i ten následující.

Text a foto: Petr Kolář

Zájem o slavnostní zahájení byl značnýMgr. Jarmila Machová pozvala všechny návštěvníky ke stánku ČSV 

Představitelé svazu trpělivě 
vysvětlovali, jak to s našimi 
včeličkami vypadá a proč je 
naše včelaření v evropském 

kontextu na výsluní



VÝ
ST

AV
A

223ČERVENEC 2019•

O bezproblémový průběh svazové expozice 
se mimo jiné staraly Petra Mikšovská 
a Alice Ošmyková 

Předávání cen nejlepším účastníkům soutěže Příroda kolem nás

Před stánkem ČSV bylo neustále živo 

Předsedkyně ČSV Jarmila Machová v diskuzi 
s předsedou ČMMJ Jiřím Janotou… 

Josef Lojda (Nasavrky), Mgr. Patrik Mlynář, Ing. Martin Žižka (oba MZe) 
a Mgr. Ondřej Matouš (Výstaviště Lysá) 

Panel s živými včelami byl předmětem zájmu dětí i dospělých

... a s jedním z návštěvníků našeho stánku

Přítel Ladislav Toman se při přednášce 
podělil o své včelařské zkušenosti
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Vyšší šlechtitelské chovy  
Uznaného chovatelského sdružení 
včely medonosné kraňské
V červencovém Včelařství vám představuji dva chovy z Jihomoravského kraje. Miroslava Vozdecká navázala na 
dlouholetou chovatelskou tradici v Kuřimi. Ing. František Texl pak včelaří na samém jihu Moravy, a jeho matky 
tak mají možnost se pářit s trubci z Rakouska, odkud většina plemenného materiálu naší kraňky pochází. Vizitky 
obou chovatelů jsou doplněny informacemi z hlášení Vyššího šlechtitelského chovu, které každý chovatel zasílá 
každoročně na odborné oddělení sekretariátu ČSV.  Za chovatelskou komisi ČSV Ing. Pavel Cimala

Vyšší šlechtitelský chov Uznaného 
chovatelského sdružení včely 
medonosné kraňské

Miroslava Vozdecká
Vrchlického 1093, 664 34, Kuřim
Kontakt:  
www.vcelarstvivozdecti.cz,  
tel. 776 422 079 

Podle hlášení Vyššího šlechtitelského cho
vu za rok 2018 rozchovávala Miroslava 
Vozdecká plemenný materiál od 17 ple
menných matek a její výběrová základna 
měla 62 včelstev.

Jak dlouho se chovu matek věnujete?
První zkušenosti s chovem se datují k roku 
1976, kdy jsem pomáhala svým rodičům, 
kteří byli členy tehdejšího Rozmnožovací
ho chovu Kuřim. Od roku 1988 jsme za
čali matky chovat samostatně s manželem 
a v současné době se na chovu podílí vel
kou měrou i náš starší syn.

Jaké máte včelařské vzdělání?
V začátcích mé včelařské činnosti jsem se 
vzdělávala četbou dostupných publikací 
a velmi mě oslovila kniha Včelařství od Ing. 
Veselého. Důležitým zdrojem informací 
jsou pro nás každoroční semináře chovů 
v Nasavrkách a účast na přednáškách. 

V praxi měl na mě velký vliv můj tatínek 
Miroslav Nováček, který nás se sestrou ke 
včelaření přivedl.

Můžete charakterizovat přírodní a kli-
matické podmínky, ve kterých včelaříte?
Matky chováme v obci Kuřim v okrese 
Brnovenkov v nadmořské výšce 286 me
trů. Další včelařská stanoviště máme ve 
výškách 482 a 620 metrů. Na většině míst 
jsme závislí na květových snůškách. 

Jakého původu je váš plemenný materiál?
Chovný materiál odebíráme od výzkumné
ho ústavu, konkrétně z pracoviště Kývalka, 
a linii Vigor od Ing. Čermáka z Petrušova.

Na které vlastnosti včel se zaměřujete při 
výběru plemenného materiálu?
Snažíme se odchovávat matky od vitálních 
včelstev, která jsou klidná, dokážou si vy
tvořit silnou zimní generaci a mají nadprů
měrný medný výnos. Důležité je pro nás 
i sledování čisticího pudu.

Jakým způsobem a jak dlouho ovlivňuje-
te svůj chovatelský okrsek?
V Kuřimi a blízkém okolí máme na různých 
místech 200 včelstev a tímto počtem ovliv
ňujeme převahu naší trubčí linie. Mimo 
toho poskytujeme taktéž místním včela
řům matečníky a oplozené matky. Chov 
má v naší obci dlouholetou tradici, kterou 
po roce 1972 založil Zdeněk Malý. Později 
jeho činnost převzal Ivan Pleskač a do roku 
2013 měli svůj chov i moji rodiče.

Jaký používáte druh chovných úlků?
Dříve jsme používali kazetové sekce na 
deset matek. Pro usnadnění manipulace 
jsme začali používat dřevěné a polystyre
nové plemenáče. 

V jakém úlovém systému chováte včel-
stva své výběrové základny?
Včelstva chováme v zateplených úlech rám
kové míry 39 × 24, 37 × 30 a 39 × 30 cm.

Jak dlouhá je vaše chovatelská sezona?
První sérii matečníků zakládáme podle 
aktuálního počasí a stavu včelstev dané
ho roku, a to buď poslední týden v dubnu, 
nebo počátkem měsíce května. Poslední 
larvení bývá 10. srpna.

Jak testujete čisticí pud včelstev?
Test na čisticí pud provádíme u plemen
ných matek formou zmrazení krátce zavíč
kovaného plodu po dobu 24 hodin a poté 
hodnotíme, v jakém čase včelstva tento 
poškozený plod odstraní. V průběhu sezo
ny je pro nás také důležité sledování čistoty 
podmetu.

Co byste ráda doplnila k charakteristice 
vašeho šlechtitelského chovu?
I když patříme v republice mezi chovy, kte
ré mají delší tradici, je nutné stále provádět 
hodnocení a přísný výběr. V posledních 
třech letech se snažíme vyvíjet svoji vlastní 
linii Špihlík, kterou bychom chtěli v průbě
hu dvou let nabídnout k prodeji.
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Včelnice Miroslavy Vozdecké

Miroslava Vozdecká u svých chovných úlků
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chovatelského sdružení včely 
medonosné kraňské

Ing. František Texl
Junácké údolí 388
671 03, Vranov nad Dyjí
Kontakt: ftexl@volny.cz,  
tel. 607 880 856 

Podle hlášení Vyššího šlechtitelského cho
vu za rok 2018 rozchovával František Texl 
plemenný materiál od sedmi plemenných 
matek a jeho výběrová základna měla 
66 včelstev.

Jak dlouho se chovu matek věnujete?
K chovu matek jsem se dostal postupně. 
Někdy v letech 1982–83, když jsem po voj
ně začal samostatně včelařit, jsem si uvě
domil, že než shánět matku do zlobivých 
včelstev, je lepší se ji pokusit vychovat. Slo
vo pokusit je na místě. U chovu matek je 
totiž od teorie k praxi hodně daleko. Vyro
bil jsem si a osadil prvních pár oplodňáčků 
a zkoušel, co včely vydrží. Výsledky tomu 
odpovídaly – spousta času a práce, ale 
mizerný výsledek. Při exkurzi u chovatele 
matek Josefa Stejskala z Horního Břeč
kova jsem měl možnost nahlédnout pod 
pokličku, seznámit se s chovem od A do 
Z a poznat, co je důležité a kde se nejčas
těji dělají chyby. S panem Stejskalem jsem 
začal jezdit na semináře chovatelů matek 
ještě v době, když tato akce byla spojována 
s užitečnou exkurzí u chovatelů u nás i v za
hraničí. Agenda spojená s chovem matek 
pro mě zpočátku byla velké bludiště. Trvalo 
několik let, než jsem pochopil, proč takový 
úřad a k čemu je který papír nutný. Vůbec 
se nedivím, že dnešní začínající chovatelé 
tápou. Aby mohli fungovat v chovatelském 
sdružení, musí vedle chovatelských doved
ností mít doma ještě výkonného bakaláře.

Jaké máte včelařské vzdělání?
V letech 1989–1991 jsem absolvoval 
Ústřední včelařskou školu při ČSV. Byli 

jsme první ročník, který byl při výuce ušet
řen politických blábolů. Přednášely nám 
největší kapacity z oboru včelařství u nás, 
se spolužáky z toho dodnes žijeme a vzpo
mínáme. Včelařští politruci se až na pár 
výjimek z tohoto krásného odvětví lidské 
činnosti vytratili. Určitou školou pro mě 
byl i rok strávený na vojně po absolvování 
Vysoké školy zemědělské v Brně. V té době 
jsem pod hlavněmi kanonů „zhltnul“ ob
rovské množství včelařské literatury, kte
rou mě rodina zásobovala.

Můžete charakterizovat přírodní a kli-
matické podmínky, ve kterých včelaříte?
Včelařím na Znojemsku v okolí Vranova nad  
Dyjí v nadmořské výšce 300–350 metrů. 
Řeka Dyje se zde klikatí v hlubokém záře
zu a je páteří Národního parku Podyjí. Na 
polích je tu pro včely zajímavá pouze řepka. 
Více než včely ji však navštěvují chemické 
postřikovače. V převážně listnatých lesích 
je včelařsky zajímavá hojně zastoupená lípa 
a také javor klen. Malina se za posledních 
deset let téměř vytratila, snad dostane šanci 
na holinách po kůrovcové kalamitě. Pro širší 
sortiment medů máme i stanoviště pod Znoj 
mem, kde lze dosáhnout na med z akátu a ze 
slunečnice. Znojemsko patří k nejsušším 
oblastem v republice. Skutečné jaro trvá 
velice krátce a je rychle vystřídáno typic
kým letním počasím. I pro kraňku je někdy 
umění využít snůšku z řepky, která nakvétá 
rok od roku dříve.

Jakého původu je váš plemenný materiál?
Plemenný materiál jsem odebíral z Kýval
ky, nejprve od Josefa Janouška a později 
od Oldy Veverky. Kdysi jsem dostal darem 
matku z tohoto pokusného včelína a ta mi 
předvedla skutečné limity včely medonos
né. Pokusný včelín na Kývalce je svými pří
rodními a klimatickými podmínkami nám 
nejbližší, což považuji za důležité. V sou
časné době se již snažím chovat z vlastního 
materiálu s ustálenými vlastnostmi.

Na které vlastnosti včel se zaměřujete při 
výběru plemenného materiálu?
Při výběru plemenného materiálu se zamě
řujeme na raný rozvoj, mírnost a medný vý
nos. S rojivostí se toho v chovu moc udělat 
nedá, zde je nutné vsadit na protirojová 
opatření. Přesto známe roky rojové a roky 
bez rojů. Tady zřejmě rozhoduje někdo jiný 
než včelař.

Jakým způsobem a jak dlouho ovlivňuje-
te svůj chovatelský okrsek?
Pojem chovatelský okrsek je tak trochu na 
vodě. Po dobrém to nefunguje a po zlém se 
to nesmí. Dodávám matky a oddělky pře
devším včelařům ze svého bezprostředního 
okolí, ale pokud k nám někdo nakočuje, 

přiveze s sebou i trubce a ze systematické 
dlouhodobé chovatelské práce je diskotéka. 
Blízkost státní hranice s Rakouskem k nám 
pak občas zavane trubce s podobným šrafo
váním zadečku, jako je na rakouské vlajce.

Jaký používáte druh chovných úlků?
K chovu používám jednak sdružené oplod
ňáčky pro šest včelstev na půdorysu langst
rothu, dále dřevěné a polystyrenové oplod
ňáčky pro jednotlivá včelstva a styrodurové 
plemenáče na 5–6 rámků. Všechny typy 
používaných chovných zařízení se v sezoně 
vzájemně doplňují.

V jakém úlovém systému chováte včel-
stva své výběrové základny? 
Včelstva výběrové základny chovám v tzv. 
tříčtvrtečním langstrothu, stejně jako 
trubčí a ostatní produkční včelstva. Tento 
systém jsem si oblíbil především pro jeho 
jednoduchost a snadnou obsluhu většího 
počtu včelstev.

Jak dlouhá je vaše chovatelská sezona?
Chovatelská sezona u nás trvá od května 
do srpna. Protože chováme v medníku při 
matce a dochováváme v líhni, začínáme 
s chovem, až na to včely „mají“. To zna
mená, až úplně obsedají pátý nástavek. 
Většinou to bývá kolem 1. května. Po let
ním slunovratu už chov při matce poně
kud vázne, a tak poslední série vkládáme 
do osiřelců – oddělků po odebrání matky.

Jak testujete čisticí pud včelstev?
V testování čisticího pudu včel máme, při
znám se, značné rezervy. Kosodelníková 
šablona společně se včelařskými rukavice
mi čeká stále na svoji příležitost. Je to ale 
i daň našemu včelařskému systému. Když 
máte včelstva v pěti až šesti nízkých nástav
cích, do spodních partií úlu se příliš často 
nehrnete. I pro plemenivo se tam „vypraví
me“ pouze jedenkrát za tři dny. Něco málo 
z čisticího pudu lze vyčíst i na česně. Ale 
jsem si vědom, že některá včelstva, stejně 
jako lidé, odpad třídí a některá netřídí.

Co byste rád doplnil k charakteristice 
vašeho šlechtitelského chovu?
Můj šlechtitelský chov je takový s malým 
„š“, žádná množírna. Ročně vyprodukuji 
kolem 150 matek, hlavní činností je pro
dukce jednodruhových medů. V sezoně 
proto dochází ke kolizi mezi chovem ma
tek a vytáčením medu. Ani v režimu 24/7 
(24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, pozn. red.) 
se času nedostává. Produkce medu je ná
ročná fyzicky, chov matek zase vyžaduje 
spoustu času a kázeň. Navíc k tomu patří 
košatý úřad, jak jsem již zmínil, pro baka
láře alespoň na půl úvazku.

Připravil Pavel Cimala

František Texl
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Včela medonosná patří do nejpočetnějšího živočišného kmene členovců 
(Arthropoda). K tomuto taxonomickému zařazení došlo díky nestejno-
cennému článkování jejího těla a kráčivých končetin. Všechny části těla 
včelích předků byly původně článkované. Během evoluce však některé 
články splynuly se sousedními, jiné zůstaly zachovány jen v podobě drob-
ných chitinových destiček.

Článkování se dnes zachovalo pouze na 
zadečku, končetinách a zčásti též na hru
di. Za zmínku také stojí, že původně nesl 
každý tělní článek jeden pár končetin. 
Pohybovou funkci si zachovaly končetiny 
hrudi, ostatní během fylogeneze zanikly 
nebo se přeměnily například na tykadla, 
čelisti nebo kusadla.

Hlava (caput)

Hlava je nejdůležitější částí včelího těla, 
protože jsou zde koncentrovány nervo
vá soustava a smyslová ústrojí. Hlava má 
u matky a dělnice trojúhelníkový tvar, 
u trubce je spíše okrouhlá. Vznikla srůstem 
šesti tělních článků včelího embrya, což je 
vzhledem k její velikosti překvapivé číslo. 
Procephalon je souhrnné označení pro 
první tři hlavové články, kde první článek 

nese složené oči a jednoduchá očka, z dru
hého článku vyrůstají tykadla a jediný třetí 
článek je holý. Ze tří částí je i mozek včely 
(protocerebrum, deutocerebrum a trito-
cerebrum), protože jeho jednotlivé části 
kopírují bývalé článkování procephalonu. 
Gnathocephalon je tvořen zbývajícími třemi 
hlavovými články a nese trofické přívěsky, 
tedy části ústního ústrojí. Jsou to kusadla 
čtvrtého a sosák pátého a šestého tělního 
článku. Z vnějšku původní článkování hla
vy zřetelné není, nicméně uvnitř je jeho po
zůstatkem vnitřní kostra hlavy, zvaná ten-
torium. Má za úkol chránit zejména mozek, 
v případě včely jde o nadjícnovou uzlinu 
a dále pak podjícnovou uzlinu a hltanové 
žlázy. Důležitost nervové soustavy spočívá 
v nadřazenosti všem ostatním orgánovým 
soustavám, protože řídí jejich činnost. Na 
hlavě rozeznáváme několik částí. Domi

nantní jsou velké složené oči, mezi ni
miž je v horní části hlavy temeno 

se třemi jednoduchými očky. 
Temeno (vertex) je u mla

dých včel hustě pokryto 
chloupky, takže mo

hou být jednoduchá 
očka hůře viditelná. 
Značnou plochu za
ujímají líce (genae), 
které tvoří obliče
jovou část hlavy od 
složených očí k te

meni a dolů až ke 
kusadlům, která jsou 

na líce kloubně napoje
na. Čelo (frons) najdeme 

mezi lícemi, od kterých je 
odděleno brázdičkou (carina) 

rozvětvující se na dvě části a připo

mínající obrácené písmeno Y. Na čelo jsou 
kloubně napojena dvě tykadla, která jsou 
centrem mnoha smyslů. Každé tykadlo je 
tvořeno násadcem, prstencem a dlouhým 
bičíkem. Pod čelem leží čelní štítek (clype-
us), což je nejtvrdší část včelí hlavy, kterou 
včely využívají k udusávání pylu v buňkách. 
Někdy se do pylu v buňce otisknou i ostatní 
části hlavy včetně složených očí dělnic. Čel
ní štítek je z obou stran obklopený lícemi 
a v dolní části kloubně spojený s horním pys
kem (labrum). Horní pysk kryje štěrbinovi
tý ústní otvor. V zadní části hlavy přechází 
temeno včely podobně jako u člověka v týl 
(occiput) s týlním otvorem. Týlní otvor hla
vy a otvor v hrudi propojuje stopka, pruž
nou intersegmentální membránou tvořený 
útvar zajišťující pohyblivost hlavy, kterým 
prochází nervová páska, aorta, hltan, pys
kové žlázy a vzdušnice. Pod týlním otvorem 
leží měkká prohlubeň zvaná ústní pole, kde 
je do tvaru písmene Z složen sosák včely. 
Ústní pole je z obou stran obklopeno zálí
cím (postgenae), které je pokračováním lící 
v zadní části hlavy. 

Hlava včelí larvy se od dospělce liší 
v mnoha směrech. Je kuželovitého tvaru, 
pokrývá ji jemná a měkká kutikula bílé 
barvy a uvnitř je stejně jako u dospělce vy
ztužena tentoriem. Hlavu těžko odlišíme 
od zbytku těla a je též méně pohyblivá než 
hlava dospělce. Nenajdeme na ní oči ani ty
kadla, ale pouze jejich základy v podobě hr
bolků. Kusadla jsou malá, slabá a měkká, 
larva je téměř nepoužívá, neboť ji mladušky 
krmí jen kašovitou potravou. Na spodním 
pysku vyúsťuje pysková (labiální), jinak 
také snovací žláza, která je nejmohutnější 
žlázou celého těla včelí larvy. Snovací žlá
zu mají jak budoucí dělnice, tak i matky 
a trubci. Její dvě větve jsou uloženy pod 
žaludkem, posléze se spojují dohromady 
a společné ústí je na spodním pysku ve sno
vacím orgánu. Snovací orgán připomíná 
plochou nálevku s příčným štěrbinovitým 
otvorem. Vnitřní plocha otvoru je z důvo
du tvorby tenkých vláken rýhovaná. Tato 
hedvábná vlákna slouží larvě k zapřádání 
do kokonu.

Hruď (thorax)

Hruď je částí těla, kde má včela umístěny 
orgány pohybu, tedy dva páry blanitých 
křídel a tři páry kráčivých končetin. Hruď 
vznikla srůstem původně tří hrudních člán
ků, a proto dnes rozlišujeme předohruď, 
středohruď a zadohruď. Drobná předo
hruď (prothorax) nese první pár kráčivých 
končetin a svými výběžky zakrývá první 
hrudní stigmata středohrudi. Z mohutné 
středohrudi (mesothorax) vyrůstá druhý 
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pár kráčivých končetin a první pár bla
nitých křídel. Typickou částí středohrudi 
je v její hřbetní části štít (scutum) a silně 
chitinizovaný štítek (scutellum). Právě na 
štít středohrudi se matkám lepí opalitové 
značky nebo se podle mezinárodně přija
tého systému opatřují barevnou tečkou. 
Dále na středohrudi najdeme drobné kryt
ky (tegula) chránící kloub a kořeny před
ního křídla. Nejmenším článkem hrudi je 
zadohruď (metathorax) se třetím párem 
kráčivých končetin a druhým párem bla
nitých křídel. Původní článkování je na 
rozdíl od hlavy dobře patrné a jednotlivé 
články jsou ještě rozlišeny na břišní část 
neboli sternit, hřbetní tergit (též notum) 
a postranní pleury. Spojení jednotlivých 
částí není pohyblivé jako u zadečku, ale 
také nesrůstá v jeden celek, jak se může 
zdát. Pružná stavba hrudi je velmi důleži
tá pro pohyby křídel během letu. Součástí 
hrudi je i nultý zadečkový článek ozna
čovaný jako bedro (propodeum), které je 
stopkou spojeno se zadečkem. Stopkovité 
spojení hrudi a zadečku je značně pohyb
livé a jeho pomocí dává včela žihadlo. Díky 
tenké stopce (petiola) je včela medonosná 
zařazena do podřádu štíhlopasých (Apocri-
ta), spolu s vosami, čmeláky nebo lumky. 
Hruď z převážné části vyplňují létací svaly 
a svaly ovládající kráčivé končetiny. Proto 
se na hruď s výživnou svalovinou zaměřují 
rejsci, pokud se jim v zimním období po
daří proniknout do úlu. Všechny ostatní 
orgánové soustavy hrudí pouze procházejí 
v podobě úzkých provazců. Výjimku tvoří 
dvě větve pyskové žlázy nasedající v hrudi 

na jícen. Kolik místa v hrudi orgány zabíra
jí, dobře dokládá tenoučká stopka, kterou 
všechny orgánové soustavy též procházejí 
(jícen, nervová páska, aorta a vzdušnice). 
Na středo a zadohrudi se nachází po jed
nom páru stigmat, tedy otvorů ústících do 
dýchací soustavy včely, a jeden pár stigmat 
leží i na bedru.

Zadeček (abdomen)

Zadeček je největší částí včelího těla, 
protože obsahuje většinu orgánů. Může
me u něj sledovat kastový dimorfismus. 
U matky je dlouhý a štíhlý zadeček na 
konci zašpičatělý, dělnice jej má vejčitý 
a trubec široký, válcovitý a na konci za
kulacený. Zadeček má jako jediný zacho
váno článkování, ale zčásti v redukované 
podobě. Zadečkové články jsou rozlišeny 
na velké hřbetní (dorzální) tergity a drob
né břišní (ventrální) sternity. Na zadečku 
dělnic a matky najdeme šest viditelných 
tergitů i sternitů, trubci mají sedm vidi
telných tergitů a osm sternitů. Další pozů
statky původních článků jsou v žihadlové 
komoře dělnic a matky či na penisu trub
ců. Články se vzájemně překrývají, každý 
následující článek je zasunutý pod před
chozí. Spojení článků zajišťuje pružná 
intersegmentální membrána, a zadeček 
je tak dobře roztažitelný, což hraje důle
žitou roli při naplnění medného a výkalo
vého váčku nebo při zbytnění vaječníků 
po oplození matky. Mezi jednotlivými za
dečkovými články je mnoho svalů, které 
umožňují jeho pohyby. Zadeček obsahuje 
medný váček, žaludek, střevo a výkalový 

váček, což je převážná část trávicí sousta
vy. Do střeva ústí i vylučovací soustava 
v podobě asi sto padesáti malpighických 
trubic. Nachází se zde dýchací sousta
va zastoupená průduchy, mohutnými 
vzdušnými vaky a vzdušnicemi vedoucí
mi k jednotlivým buňkám těla. Dýchání 
zajišťují dýchací svaly a dýchací pohyby 
jsou u včely dobře viditelné. V zadečku 
jsou uloženy i pohlavní orgány. U samců 
jsou to varlata, chámovody, chámojemy, 
chámomet a hlenové žlázky, u matky jsou 
to pak vaječníky, párové vejcovody, spo
lečný vejcovod, spermatéka a žihadlová 
komora s žihadlem. Dělnice mají vaječ
níky značně redukovány, ale za určitých 
okolností mohou fungovat a klást vajíčka 
a pak se těmto dělnicím říká fyziologické 
trubčice. Chybí jim však pářící schrána 
a semenný váček, proto kladou vždy jen 
neoplozená vajíčka. Z anatomie zadečku 
jmenujme ještě voskové, vonné, jedové 
a další drobné žlázky. 

Text a foto: Mgr. Marian Solčanský,
učitel včelařství

www.vcelarstvi-solcansky.webnode.cz
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včelařské sezony

Letošní jaro opět přineslo mnohá překvapení v podobě vrtkavého počasí. 
Zvládnout úspěšně přípravu včelstev na očekávanou snůšku v dubnu, květ-
nu a v části června bylo letos pro většinu z nás hodně náročné. 

Nadprůměrně vysoké teploty v dubnu 
a dlouhé období bez deště vytvořily pro 
přírodu nejméně čtrnáctidenní „náskok“ 
před včelami. Včelstva nebyla v té době 
stejně jako loni dostatečně namnožená 
na rychle rozkvetlou přírodu. Když se 
počátkem května dostavila konečně tolik 
potřebná vláha, nastalo dlouhé období 
podprůměrných teplot, kdy rostliny sice 
krásně nakvetly, včelám však kvůli chlad
ným dnům celkem nic nepřinesly. Oteple
ní přineslo ve druhé polovině května ně
kolik snůškově vydatných dnů. V mnoha 
úlech, kde včelař neprovedl preventivně 
dostatek protirojových opatření, to v té 
době již „vřelo“ a v prvních teplých dnech 
létaly roje „jako o závod“. Mnozí včelaři 
měli poté u slabších či vyrojených včelstev 
v mednících málo medu. 

Letos zřejmě dopadli lépe včelaři v tep
lejších oblastech, kterým se podařilo vyzi
movat silná včelstva a k tomu měli štěstí, že 
v jejich oblasti více pršelo a včely jim stihly 
přinést dostatek nektaru ještě před ochla
zením. Pokud se potom nevyrojily, mohly 
po oteplení z pěkné snůšky naplnit medem 
zbylé volné plásty. 

Ještě v polovině května jsem měl kvů
li souhře nepříznivých vlivů medníky na 
stanovišti přímo u rozkvetlé řepky téměř 
prázdné, což jsem nezažil za celou dobu 

svého včelaření – a že je to hodně desítek 
let. Vždycky hledám nejprve chybu u sebe – 
mohl jsem v dobrém úmyslu udělat pro 
včely nesprávný zásah nebo mi ve větší 
míře letos ochromila včely tolik zrádná 
nosemóza, zvláště ta vážnější, Nosema 
ceranae. Realita byla krutá: ve všech úlech 
u řepky bylo náhle méně včel.

Chtěl bych tedy bít na poplach v jedné 
záležitosti, která mě (a jistě je nás mnoho) 
znepokojuje stále více. Je to negativní, re
spektive spíše až katastrofální vliv země
dělské chemie na kontaminaci půdy a vše 
živé v přírodě, včetně člověka.

V začátcích pěstování řepky se kočovalo 
k lánům a včelaři si libovali, jak jim i slabší 
včelstva naplnila medníky. Loni jsem měl 
před jedním svým stanovištěm včel lán 
řepky. Při kontrole medníků, kdy řepka již 
kvetla asi 14 dnů, jsem zjistil, že zde „včela 

hledá včelu“ a medu je pramálo. Šlo o sta
noviště, které jsem zjara vyhodnotil jako 
celkově velmi pěkné s převahou silných 
včelstev.

Jak tak zoufale stojím nad poloprázdný
mi úly a přemýšlím, kam zmizela část včel, 
polem projíždí traktor s postřikovačem 
a z trysek létá na květy jakási chemie. Ihned 
jsem jel za agronomem, abych si postěžo
val, že není možné, aby sprchovali naše 
včely chemií v jedenáct hodin dopoledne 
v krásném snůškovém dni. 

„Nic neporušujeme, přípravky jsou pro 
včely relativně neškodné. A mášli podezře
ní na úhyn, přines hrst mrtvolek a pošleme 
to na rozbor.“ Taková byla jeho odpověď. 
Ještě mě „potěšil“, že ten dnešní postřik 
není ani první, ani poslední. Smutné – ze
mědělci mohou zabíjet život v přírodě a nic 
neporušují. Chabě jsem oponoval, že jsem 
sice Jiřík, ale ne ten z pohádky, kterému 
by mravenečci přinesli z pole potřebných 
500 mrtvolek včel. A jak jsem tehdy dopadl 
s medným výnosem? Mám pět stanovišť, 
průměr na včelstvo byl u čtyř ostatních 
25 kg květového medu a u tohoto řepkové
ho pole to bylo 12 kg. K tomu snad není co 
dodat – nektar nosí do úlu včely, takže když 
jich značná část vymizí, dopadne to takto.

A hned připojím letošní zkušenost: jiné 
stanoviště, jiné zemědělské družstvo, kte
ré mi však před úly opět naselo lán řepky. 
Situace se opakovala. I zde byly z hlediska 
množství včel úly poloprázdné a medu ještě 
méně než u řepky loni. Hned jsem volal ag
ronomce a zjišťoval, co aplikovali do květů. 
Opět vše povoleno, přípravky jsou prý re
lativně neškodné. Je to náhoda? Proč byly 
včely loni i letos u řepky zesláblé a daly zde 
málo medu? 

Řepka olejná je nektarodárná rostlina, 
kočovalo se k ní a medu bylo za dobrého 
jara hodně. Zavolal jsem známému včelaři, 
který dělal v době socialistického způsobu 
hospodaření agronoma. Moje otázka byla, 
co a jak často stříkali do lánů řepky. Odpo
věď byla jasná: začátkem dubna se na ještě 
zelený porost, kde nesměl být rozkvetlý 
ani plevel, stříkal insekticid proti kryto
nožci, samozřejmě po ukončení letu včel. 
Další postřik byl pouze v případě výskytu 
blýskáčku řepkového, a to přípravkem pro 
včely neškodným. „Byl jsem včelař a při 
použití škodlivých přípravků bych si ničil 
i svá včelstva“, dodal s úsměvem.

Dnes se používají fungicidy proti plísňo
vým onemocněním rostlin, dále herbicidy 
na likvidaci nežádoucích plevelů a zejména 

V mnoha úlech, kde včelař 
neprovedl preventivně dostatek 

protirojových opatření, to v té 
době již „vřelo“ a v prvních 

teplých dnech létaly roje „jako 
o závod“

Foto: Jiří Sláma
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škůdců, které jsou nejen z pohledu včelaře 
nejhorší.

Celkový počet aplikací uvedených pří
pravků od zasetí do sklizně řepky je nej
méně šest, ale není výjimkou ani více než 
deset různých postřiků řepky – to podle od
bornosti a uvážení jednotlivých agronomů 
či soukromníků.

Když jsem u okolních hospodářů zjišťo
val, co nejčastěji používají, někteří přizna
li přípravky, které jsou pro včely jedovaté. 
Jsou to ty, které mohou aplikovat za bezletu 
včel do nekvetoucích porostů, přičemž to 
musí předem oznámit včelařům v okruhu 
pěti kilometrů. Například jeden agronom 
mi tak napsal email tohoto znění: „V době 
od 19. 4. do 30. 4. budeme provádět postřik 
řepky olejné přípravky Nurelle D a Fyfafon 
440 EW“. Našel jsem si, o co jde: pro vče
ly jedovaté, nelze aplikovat do kvetoucích 
porostů, nevdechovat, jedovaté pro vodní 
plochy. A v závěru tučně: zvlášť nebezpeč
né pro zdraví člověka a poškozující životní 
prostředí. Dotyčného agronoma jsem se 
dotázal, jestli ví, že řepka již od 17. 4. kve
te a proč nám chce uvedenými přípravky 
zabíjet včely. Ani mi neráčil odpovědět. 
Vždyť včelař oznámení dostal, on splnil 
svou povinnost a více jej nezajímá. Že pro
vádí těžkou genocidu na živé přírodě, je pro 
něj zřejmě nepodstatné.

U insekticidů tzv. relativně neškodných, 
které mohou zemědělci použít kdykoli i do 
rozkvetlého porostu, jsem se dočetl, že 
jejich působení na škůdce spočívá v tom, 
že zhoubně účinkují na nervový systém 
hmyzu a mnohé mají navíc repelentní, 
tedy hmyz odpuzující účinek. V této sku
pině insekticidů mě zvlášť překvapilo, že 
se běžně používají neonikotinoidy, o nichž 
jsem se dočetl, že poškozují nervový systém 
včel, ty ztratí orientační schopnost a do úlu 
se již nevrátí.

Závěr mého vyptávání: oba agronomo
vé, v jejichž „rajónech“ jsem tak žalostně 
dopadl se včelami i s výnosem, shodně 

uvedli, že nepoužili žádný pro včely jedo
vatý insekticid ani směs postřiků, ale pou
ze přípravky pro včely relativně neškodné. 
Mimo jiné tedy i přípravky ze skupiny neo
nikotinoidů. Nejméně dva postřiky byly 
prováděny do kvetoucího porostu v teplém 
dni, za plného letu včel. Sice tedy nemám 
žádný důkaz, ale po těchto zkušenostech 
mě nikdo nepřesvědčí o „nevinnosti“ i těch 
relativně neškodných insekticidů.

Přes vše výše uvedené jsem přesvědčen 
o prospěšnosti řepky olejné v naší krajině. 
O tom, jestli bude řepka prospěšná i pro 
naše včelky, rozhodují především ti, kteří 
na polích hospodaří. Zajímavé je, že většina 
rozumných hospodářů nepoužívá insektici
dy jedovaté pro včely a řepka jim dá stejně 
dobrý výnos jako těm „zemědělským che
mikům“, kteří tyto pro včely jedovaté pří
pravky stále používají. Současně nás může 
těšit fakt, že přibývá zemědělských podniků 
a soukromníků s citem pro zachování živé 
přírody a životního prostředí, kteří i ty pro 
včely relativně neškodné přípravky nechá
vají aplikovat pouze v nočních hodinách. 
Pokud takové hospodáře ve svém okolí 
máte, poděkujte jim. U nich se nemusíte 
příliš obávat poškození svých včelstev a vaše 
medníky budou i v budoucnu plné.

Vím, že vedení Českého svazu včela
řů vede jednání na úrovni ministerstev 

zemědělství i životního prostředí. V dneš
ní trochu byrokratické době a při výhodách 
pro zemědělce není jednoduché prosazovat 
zájmy nás včelařů. Je to jistě i trochu „běh 
na dlouhou trať“, ale přesto jsem optimista 
a věřím, že se v budoucnu podaří vyjednat 
zákaz používání přípravků, které jsou pro 
včely jedovaté. Rovněž je třeba prosadit, 
aby zemědělci mohli do kvetoucích poros
tů aplikovat i přípravky pro včely relativně 
neškodné za podobných omezení, jaká 
dnes platí u insekticidů jedovatých, tedy 
po skončení letu včel.

O to se však musíme přičinit všichni. 
Nebuďme pasivní a lhostejní. Každý z nás 
může s místními zemědělci jednat a dát 
jim jasně najevo, že chceme za opylovací 
služby našich včel mít z kvetoucích po
rostů užitek a nedovolíme, aby byly naše 
včely beztrestně zabíjeny. Nelze tolerovat, 
aby kvůli ziskům jedné skupiny byla niče
na živá příroda. I my jsme její součásti a je 
potřeba mít na paměti slova výše zmíně
ného starého včelaře a bývalého agrono
ma, která mi řekl závěrem: „Dnes chemie 
ničí drobné živočichy a životodárnou 
půdu, ale pozor, abychom potom nebyli 
na řadě my.“

Jiří Sláma,
učitel včelařství

e-mail: jiri-slama@seznam.cz 

Návrat do úlu s jarní snůškou  Foto: Jiří Víteček

Louka plná pylu a nektaru  Foto: Josef Permedla Květen posledních let – Česko zežloutne  Foto: Josef Permedla
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Ě Společnost Příroda, včely a člověk 
reprezentovala české včelařství 
v Londýně, Lysá musela jít stranou

Přestože to mám k příteli Janu Šmídovi do prodejny v Křemencově ulici 
jen dvě poschodí, vzhledem k jeho značné vytíženosti se bleskový rozhovor 
uskutečnil pouze telefonicky. Slíbil jsem totiž mnoha včelařům, se který-
mi jsem se potkal na výstavě Natura Viva 2019 v Lysé nad Labem, že se 
zeptám na okolnosti, které vedly k neúčasti obecně prospěšné společnosti 
Příroda, včely a člověk na této akci. 

Proč se obecně prospěšná společnost 
Příroda, včely a člověk nezúčastnila spo-
lu se Včelpem výstavy v Lysé?
De facto jsme naše rozhodnutí sdělili vede
ní výstaviště omluvným dopisem jeden den 
před instalací. A to i přesto, že k instalaci 
bylo již všechno připraveno. Exekutoři ob
stavili Včelpu poslední provozní účet. Mu
sel jsem ze dne na den řešit úhradu energií, 

aby nebyl ve firmě odstaven současný pro
voz. Včelpo je, a dlouho ještě bude, v kri
tické situaci, kdy nejsou doplaceny mzdy 
a věřitelé požadují téměř okamžité uhra
zení pohledávek. Chcemeli udržet Včelpo 
mimo insolvenci, je za těchto okolností 
nutné šetřit každou korunu. Jistě chápete, 
že zrušení účasti na výstavě v Lysé tak bylo 
zcela logické. Neumím si představit, že by 

se zaměstnanci s milým úsměvem na tváři 
účastnili prezentace na našem stánku.

V posledním rozhovoru, který jsme pub-
likovali v květnovém Včelařství, jste zmi-
ňoval účast obecně prospěšné společnos-
ti na prezentaci v Londýně při světovém 
dnu včel. To jste také odřekli?
V žádném případě. Naše účast se konala 
pod patronací Ministerstva zahraničních 
věcí ČR a našeho velvyslanectví v Londý
ně. Veškeré součásti naší expozice již byly 
na místě a všichni s napětím očekávali, 
s čím přijdeme. Zaujalo je totiž naše motto 
„Zdravé včely – kvalitní med“, které bylo 
již dlouho dopředu avizováno v programu 
zúčastněných zemí. Londýn byl ideální 
příležitostí k prezentaci našeho svazového 
společenství s počty včelařů v jednotlivých 
regionech včetně počtu včelstev a úhynů. 
V tomto směru máme totiž ve světovém 
včelaření naprosto výjimečné postavení, 
neboť úhyn včelstev v naší zemi se pohy
buje pouze okolo 10 %. Máme i špičkové 
medy, jenom na nás bylo v poslední době 
v důsledku medializované kauzy falšované
ho medu s antibiotiky pohlíženo negativ
ně. Proto jsme ve scénáři naší účasti zvolili 
prezentaci všech 14 krajů s údaji, kde se 
daný kraj nachází, kolik je v něm včelařů 
a včelstev. Vedle medu a dalších produktů 
ze Včelpa jsme tedy prezentovali medy na
šich včelařů ze všech krajů republiky.

A jak prezentace dopadla?
Bohužel jsem v Londýně nebyl. Požádal 
jsem proto přátele z ČZU o spolupráci se 
zajištěním personálního obsazení pro tuto 
akci. Byly mi doporučeny tři dívky. Vybral 
jsem si hned tu druhou. Inteligentní, ener
gickou, bezvadně jazykově vybavenou, 
sympatickou a navíc s perfektními znalost
mi o včelách a včelaření. Jméno mi sdělila 
až ve chvíli, kdy jsme si plácli. Víte co? Tady 
máte telefon a zavolejte jí, ať o tom napíše.

Což jsme samozřejmě učinili…
Petr Kolář

CzeCh RepubliC
healthy honeybees - first-rate honey!

The Czech beekeepers union
(Registered Society)

654 892
honeybee colonies

Average 8 colonies
per square kilometre

Organized honeybees
health care

Honeybees mortality
rate up to 10%

The Včelpo, Ltd

Production, trading
and services for

beekeepers

Domestic and
international trading

Th
e N

atu
re, honeybees and M

an

(Charity Society)

Production,
trading and services

for beekeepers

The Czech
beekeepers products

processing
Domestic and

international trading

Obecně prospěšná společnost Příroda, 
včely a člověk prezentovala Český svaz 
včelařů a jeho členy, od kterých chce 
vykupovat med a včelí produkty a pro
pagovat spolu se Včelpem dále české 
včelařství doma i v zahraničí
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Londýnská Conway Hall byla v úterý 21. 5. 2019 místem připomenutí 
a oslavy Světového dne včel. Při této příležitosti se zde konala prezentace 
vybraných včelích produktů a výrobků z nich. Akci zorganizovalo Velvy-
slanectví Republiky Slovinsko v Londýně, kterému se podařilo shromáždit 
zajímavé vystavovatele z různých koutů světa. Nechyběli mezi nimi ani 
včelaři z České republiky, jejichž produkty vzala pod svá křídla obecně 
prospěšná společnost Příroda, včely a člověk.

Přes pět stovek návštěvníků mělo výji
mečnou možnost seznámit se s rozličný
mi včelími produkty například z Polska, 
Slovinska, Gruzie nebo z Kypru, ale také 
z Belize, Bolívie, Nikaraguy, Tchajwanu, 
Ugandy a řady dalších zemí a regionů. 
Kromě svébytných a vskutku originálních 
prezentací nabízely jednotlivé delegace 
na stáncích rovněž specifické produkty 
typické pro danou geografickou oblast – 
např. chilský med z Patagonie, fair trade 
med od divokých včel ze zambijských dešt
ných pralesů, uruguayské jednodruhové 
medy z blahovičníku a pomerančových 
květů a další. Společně s potravinami byla 

často vystavována i kosmetika ze včelích 
produktů, například velšské ručně vyro
bené medové mýdlo s výtažkem z pelargo
nie a vetiveru, a doplňky stravy jako třeba 
lotyšské pastilky z pylu perga.

Slavnostní večer oficiálně zahájil slovin
ský velvyslanec, Jeho Excelence pan Tadej 
Rupel, který ve svém proslovu zdůraznil 
klíčový význam včel pro přírodu, zeměděl
ství i lidskou společnost. 

Za Českou republiku pozvalo Minis
terstvo zahraničních věcí ČR obecně pro
spěšnou společnost Příroda, včely a člo
věk, která za patronace Velvyslanectví ČR 
v Londýně představila pod heslem „Zdra

vé včely – kvalitní med“ nejen Český svaz 
včelařů, sdružující 55 624 členů se 654 892 
včelstvy, ale také včelařství v jednotlivých 
krajích. Návštěvníci českého stánku byli 
nadšeni vystavovanými produkty i jejich 
ochutnávkami, zaujala je mimo jiné i forma 
prezentace s informační tabulkou uvádě
jící u každého kraje počet včelařů a včel
stev. Mezi návštěvníky výstavy, zejména 
mezi těmi, kteří v minulosti byli v Praze, 
panoval velký zájem ochutnat zdejší pro
dukt městského včelaření. A nutno říci, že 
květový med Českého svazu včelařů, oce
něný Zlatou medailí v soutěži Český med 
2018, slavil opravdu velký úspěch. Mezi 
účastníky banketu se ovšem našli i takoví, 
kteří procestovali další oblasti Čech, Mora
vy a Slezska, a ti naopak při degustaci dali 
přednost medům z jiných regionů. Zvláštní 
pozornosti a uznání hostů se navíc dosta
lo jemné chuti českého pastovaného medu. 
Každý si zkrátka přišel na své – od dětí po 
dospělé, od milovníků medu po znalce me
doviny, od laiků po uznávané odborníky. 

Právě návštěvníci z řad zkušených vče
lařů žasli nad nízkými meziročními úhy
ny včelstev v České republice a ocenili 
vysokou organizovanost našich včelařů. 
Český stánek se mezi hosty těšil značné 
oblibě a bezpochyby patřil k těm nejlep
ším. Zásluhu na tom měly nejen prezento
vané medy a medoviny, ale i profesionální 
vystupování, vstřícná komunikace s ná
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vštěvníky a zodpovězení řady dotazů týka
jících se například regionální flóry, složení 
a výroby produktů, včelařské praxe nebo 
způsobů ošetřování včelstev.

Prezentace českého včelařství byla velice 
kladně hodnocena i samotnými organizá
tory výstavy, neboť se podařilo seznámit 
účastníky nejen s regionálními produk
ty, ale přiblížit jim také české včelařství, 
jeho zásady a úspěchy. Cílem bylo ukázat 
rozmanitost regionálních medů po vzoru 
pestrosti malebné české, moravské a slez
ské krajiny, představit pracovitost zdejších 
včelařů a píli jejich včel. Spokojenost nad 
akcí a pochvalu vystavovaným českým 
včelařským produktům rovněž vyjádřili 
zástupci Velvyslanectví České republiky 
v Londýně, kteří se příprav i samotného 
slavnostního večera přímo účastnili, a do
konce i Ministerstvo zahraničních věcí ČR. 
Děkujeme zaměstnancům Velvyslanectví 

ČR v Londýně, kteří podporovali účast 
Česka na této propagační akci, řadu týdnů 
se podíleli na její přípravě a zajistili vyni
kající zázemí pro profesionální prezentaci 
českého medu a medoviny, které obecně 
prospěšná společnost požadovala. 

Z velkého zájmu návštěvníků výstavy 
o český stánek vyplývá, že aktivní účast 
na podobných akcích významně přispívá 
k propagaci českého včelařství a jeho pro

duktů v zahraničí a k navazování cenných 
kontaktů z hlediska exportních příležitostí, 
výměny zkušeností i potenciální meziná
rodní spolupráce. Přestože Česká republi
ka zůstává zemí drobných chovatelů včel, 
mohou také hobby včelaři díky členství 
v Českém svazu včelařů participovat na 
široké škále mezinárodních akcí. Poskyt
nutím medu nebo jiných výrobků z vlastní 
včelařské produkce k propagačním úče
lům, podáním pomocné ruky při zajištění 
příprav, osobní účastí na akci apod. Vlastní 
iniciativa a trpělivá spolupráce všech akté
rů jsou nutností k tomu, aby se pravý čes
ký med a další včelařské produkty dostaly 
za hranice Čech, Moravy a Slezska a měly 
svou výjimečnou chutí a vysokou kvalitou 
možnost oslovit a získat si nové příznivce. 

Text: Petra Šeráková
Foto: Jeff Davy, Conway Hall

U českého stánku bylo neustále živo Svoje produkty v Londýně představili 
i kazašští včelaři

Prezentace Belize patřila k těm nejexotičtějším Akce poskytla prostor i pro mnohá setkání a časté diskuse

Přestože Česká republika 
zůstává zemí drobných 

chovatelů včel, mohou také 
hobby včelaři díky členství 

v Českém svazu včelařů 
participovat na široké škále 

mezinárodních akcí
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Červenec
Monitoring přítomnosti roztočů ve včelstvu nabývá na důležitosti. Provádíme ho pravidelně, spíše stále 
častěji. Poslední trubčí plod můžeme odstranit a s ním i mnoho roztočů. Po vylíhnutí posledních trubců se 
roztoči začnou množit již jenom na dělničím plodu. Množství roztočů se nyní zvětšuje skokově a při silnějším 
napadení se během jednoho měsíce můžeme divit, kde se najednou roztoči varroa objevili. Jejich množství 
je třeba usilovně snižovat, aby nepoškodili vyvíjející se zimní generaci dlouhověkých dělnic.

K tlumení varroázy lze použít několik přípravků. Dlouhodobě působící léčiva zajišťují plynulé uvolňování 
účinné látky a nová generace vylíhlých roztočů s nimi okamžitě přijde do kontaktu. U krátkodobě 
účinkujících přípravků je dobré aplikaci zopakovat. Po aplikaci léčiv sledujeme spad roztočů na podložku. Je 
dobré znát situaci v okolí stanovišť a postupovat společně se všemi včelaři v okolí. Po posledním medobraní 
již není důvod vyčkávat s aplikací léčiv. Loni se řada včelařů spolehla na pomoc přírody k tlumení varroázy 
v podobě v horkého a suchého léta. Pak však byli překvapení, jak je možné, že v jejich včelstvech je tolik 
roztočů a proč v zimě včelstva uhynula. 

V červenci je ještě možné tvořit poslední oddělky. Ani zde neopomeneme varroázu sledovat a tlumit. Po 
posledním medobraní nezapomene ihned dokrmit včelstva, abychom předcházeli loupežím a přenosům 
roztočů varroa.

Sledujte: http://www.beedol.cz/varroaza/

Formidol
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Celoroční schéma tlumení varroázy
podle metodik Výzkumného ústavu včelařského v Dole
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Objektivem  
Zdeňka Dukáta

Vratič obecný (Tanacetum vulgare) je 
vytrvalá bylina z čeledi hvězdnicovitých 

(Asteraceae). Dorůstá do výšky 60–150 cm 
a kvete v červenci až září. Jeho původním 

areálem je Evropa a západní část Asie, 
dnes je zavlečen i do Severní Ameriky. 

Pro své léčivé účinky byl silně aromatický 
vratič využíván již od dob starověkého 
Řecka. Při požití většího množství však 
docházelo k otravám, takže se od jeho 

vnitřního užívání postupně ustoupilo. Mezi 
jednotlivými rostlinami jsou velké rozdíly 
v obsahu účinných látek.  Proto je vratič 
obecný v některých oblastech dobrou 

pylodárnou a nektarodárnou rostlinou pro 
včely medonosné, jinde se o vratiče včely 
medonosné nezajímají, ale zato na nich 

najdeme větší počet včel samotářek. 
Staří včelaři používali nasušenou nať 

vratiče jako palivo do kuřáků a do skladu 
souší. Tato bylina totiž působí jako přírodní 

insekticid a odpuzuje parazity a hmyz. 

(pk, Wikipedia)
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Pokyny a přihláška pro účast v soutěži Český med 2019

Soutěž Český med 2019 proběhne ve stejném duchu 
jako v předchozích letech. 

V následujícím článku přinášíme důležité pokyny a dal-
ší užitečné informace, které vám mohou pomoci k co 
nejlepšímu hodnocení vašich medů.

Pokyny pro zasílání:

 − Medy posílejte v obchodním balení, jehož součástí musí být 
i etiketa. Nejmenší balení je půl kilogramu.

 − Vyplňte přihlášku, kterou naleznete v příloze.
 − Medy dobře zabalte, aby se při přepravě nerozbily, přihlášku 

přiložte k medům.

Adresa pro zasílání vzorků:

Výzkumný ústav včelařský, s. r. o. 
Dol 94 
250 69 Vodochody

Medy posílejte nejpozději do 15. srpna 2019.

Hodnocení

Hodnotí se podle následujících kritérií:

a) fyzikálněchemické vlastnosti (30 bodů)
b) povinné údaje na etiketě (25 bodů)
c) správnost etikety včetně doplňujících údajů (0 až 25 bodů)
d) celkový estetický dojem (0 až 20 bodů)

Celkový počet bodů Ohodnocení

92 až 100

Diplom Zlatá medaile soutěže 
Český med roku 2019 plus 10 ks 
malých zlatých nálepek s právem 
dokoupit další

86 až 91

Diplom Stříbrná medaile soutěže 
Český med roku 2019 plus 10 ks 
malých stříbrných nálepek s prá-
vem dokoupit další

Podrobnosti k jednotlivým kritériím

a) fyzikálně-chemické vlastnosti 
Medy musí splňovat parametry vyhlášky č.76/2003 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. V soutěži se provádějí základní rozbory: ob
sah vody, obsah sacharózy, obsah HMF (hydroxymethylfurfural) 
a elektrická vodivost. Požadavky na obsah vody a HMF jsou přís
nější podle Normy Český med. 

b)  povinné údaje na etiketě 
1. Název: MED 

 Název „Med“ může být doplněn:
 − Údajem květový, nebo medovicový, podle původu medu. 

Pokud toto uvedete, musí označení odpovídat hodnota elek
trické vodivosti. 

 − Zůstává možnost použít označení „Med medovicový smíše
ný, nebo „Med květový smíšený“, nelze napsat jenom „Med 
smíšený“. 

−− −bude se promítat do bodování

−− −−správnost následujících údajů neovlivní počet bodů,  
ale je dobré o nich vědět

 − Regionální, územní nebo místní označení původu, po
kud med pochází zcela z uvedeného zdroje nebo oblasti, 
např. „Med z Brd“.

 − Druh rostlin, pokud med pochází zcela, nebo převážně 
z uvedeného druhu a má odpovídající organoleptické, 
fyzikálněchemické a mikroskopické charakteristiky, tře
ba pylová zrna z uvedené rostliny (např. „Med lipový“). 
Pozor: při kontrolách se uvedený údaj bude ověřovat pylo
vou analýzou, která však nemá stanovené žádné oficiální 
limity pro procentuální zastoupení pylových zrn. Proto je 
lepší místo deklarace jednodruhového medu použít neutrál
ní formulaci jako např. „Med z akátové oblasti“.

2. Jméno, příjmení a adresa bydliště chovatele, jdeli o fyzic
kou osobu, nebo název a sídlo chovatele v případě právnické 
osoby (firmy). 
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 Příklady:

Správně Chybně

Hmotnost: 1 kg Obsah: 1 kg 

Hmotnost: 1000 g Obsah: 1 litr

1000 g

Hmotnost cca 1000 g

Hmotnost min. 1 kg

Velikost balení: 1 kg

4. Původ označuje zemi, kde byl med získán; tj. uvést „Země 
původu: Česká republika“. Nepoužívejte zkratky ČR nebo 
CZ.
Pozor: Obrázek vlajky není označení země původu. Vlajka 
je nepovinná informace o tom, že potravina byla vyrobena 
v České republice. Pravidla uvádění této informace naleznete 
v § 3 vyhlášky 417/2016 Sb. a způsob grafického vyjádření 
v příloze této vyhlášky.

5. Datum minimální trvanlivosti 
Jsou tyto možnosti, jak toto uvést: 

 − „Minimální trvanlivost do (den, měsíc, rok)“
 − „Minimální trvanlivost do konce (měsíc, rok)“ v případě, 

že si výrobce stanoví trvanlivost nejvýše v délce 18 měsíců.
 − „Minimální trvanlivost do konce“ (rok) v případě, že si vý

robce stanoví trvanlivost delší než 18 měsíců.
 − Lze také napsat: „Minimální trvanlivost do data uvedeného 

*“, kde místo * bude odkaz na místo na etiketě nebo obalu, 
kde je datum napsáno.

 Datum se uvádí v nekódovaném tvaru v pořadí den, měsíc a rok.

 Příklady:

Správně Chybně

Minimální trvanlivost 
do 12. 12. 2020

Minimální trvanlivost do 
2020

Minimální trvanlivost 
do konce 12. 2020

Minimální trvanlivost 2 roky 
od data vytáčení.
Datum vytáčení: 12. 6. 2018

Minimální trvanlivost 
do konce 2020 Spotřebujte do 12. 5. 2020.

Minimální trvanlivost 
do data uvedeného 
na víčku (tam pak bude 
uvedeno 12. 12. 2020)

Spotřebujte do konce 
května 2020. Uchovávejte 
v temnu při teplotě do 15 °C.

Spotřebujte  
do 12. 5. 2020. 
Uchovávejte v temnu 
při teplotě do 15 °C.

Nejlépe spotřebovat 
do 12.12.2021
Uchovávejte v temnu 
při teplotě do 15 °C.

c) správnost doplňujících a nepovinných údajů
• Údaje o výživové hodnotě jsou pro med nepovinné, není 

potřebné je uvádět.
Pokud je totiž na etiketu uvedete, budeme muset posu

zovat jejich úplnost, správnost, umístění v jednom zorném 
poli a snadnou čitelnost. Tak to ukládají právní předpisy.

Vzor:
Průměrné výživové hodnoty ve 100 g:
energetická hodnota 320 kcal / 1,3 MJ
Nestačí uvést energetickou hodnotu bez obsahu živin 
nebo naopak seznam živin bez energetické hodnoty. 
Nulové hodnoty musí být rovněž ve výčtu živin obsaženy.
Úplný výčet živin u medu je následující:
tuky 0 g, nasycené mastné kyseliny 0 g, sacharidy 80 g, cuk
ry 76 g, bílkoviny 0 g, sůl 0 g

• zakázaná jsou zdravotní a výživová tvrzení

Neuvádějte slova jako pravý, čerstvý, čistý, domácí, kva
litní, přírodní, léčivý, dietetický, lehce stravitelný, vhodný 
k prevenci. Nepište ani včelí med. Přesná znění požadavků 
najdete v článku 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování 
informací o potravinách spotřebitelům a v § 2 vyhlášky 
417/2016 Sb. o některých způsobech označování potravin.

• zakázaná jsou klamavá tvrzení, která mohou uvádět spo
třebitele v omyl, a tvrzení, která nelze dokázat.

Příklady nevhodných výroků: Jednička mezi regionálními 
medy, Med je významným zdrojem bílkovin a rostlinných 
hormonů apod.

Pozor na tvrzení o krystalizaci medu
Například, že krystalizace je známka pravosti a kvality 
medu. 
Všichni včelaři vědí, že všechny pravé medy časem kry
stalizují a spotřebitele učíme, že krystalizace není žádné 
cuker natění a nemá žádnou souvislost s přídavkem cukru 
do medu.
Jenomže opačně to neplatí. Medy falšované různými sirupy 
také krystalizují. Podle konzistence se kvalita medu odhad
nout nedá. Například velmi žádaný akátový med je tekutý 
i více než rok a je přitom kvalitní.
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• Neuvádějte číslo schválené provozovny v oválu, je to špat
ně. Veterinární schvalovací číslo přidělené podnikům, které 
zpracovávají med, se na etiketách může uvádět pouze ve 
formátu CZ +číslo, nikoli v oválu. Ten se používá jen pro 
určité produkty, k nimž med nepatří.

Odkaz na záruky kvality
Často na etiketách uvádíte různé značky kvality, například „Regi
onální potravina“. Toto tvrzení musí být doplněno informací, na 
základě čeho byla známka kvality medu přiřazena. Je to podobné, 
jako když se odkazujete na ocenění v soutěži Český med (i z mi
nulých ročníků).

Pokud použijete samolepící hologramové nálepky, dodržujte pro
sím tato pravidla:
Uživatel nálepek musí být nositelem medaile Český med a na ma
teriálu nebo etiketě musí být současně uveden tento text: „Zlatá 
(stříbrná) medaile Český med 20.. za med ..... (druh medu uveďte 
podle diplomu).“

d) celkový estetický dojem zaslaného balení
• přehlednost a čitelnost údajů, rozlišení povinných a doplň

kových údajů (hlavní je informace, že je to MED)
• sladěná velikost, barevnost a typ písma
• vhodný výběr ilustrací nebo fotografií

• balení tvoří nejen sklenice, ale i víčko.
• pokud nejsou údaje o medu na etiketě, ale jen na víčku, je 

důležité zajistit, aby i po otevření sklenice bylo zřejmé, že 
k ní víčko patří.

• nečistoty ve sklenici (zbytky vosku) také kazí celkový este
tický dojem.

Oznámení výsledků
Nejdříve dostanete z laboratoře VÚVč Dol protokol o zkouškách 
podle vyhlášky č. 76/2003 Sb., případně certifikát „Český med“.
Protokoly rozesíláme průběžně všem v pořadí, jak vzorky dostá
váme a postupně analyzujeme.

Dodatečně, po celkovém vyhodnocení soutěže, rozešleme infor
maci o získání ohodnocení Zlatá nebo Stříbrná medaile soutěže 
Český med roku 2019. Současně dostanete i pozvánku na slav
nostní předávání medailí. To se bude letos konat u příležitosti vý
stavy Zahrada Čech v Litoměřicích v neděli 15. září 2019. Těm, 
kteří si medaile nevyzvednou osobně, je zašleme poštou.

Seznam oceněných medů pak bude zveřejněn na webových 
stránkách www.beedol.cz.

Pořadatelé si vyhrazují právo použít zaslané vzorky pro osvěto
vou činnost (články, přednášky apod.).

Účast v soutěži je zcela dobrovolná a na zařazení do medailové 
kategorie není právní nárok.

Úhrada poplatku za účast v soutěži
Plná cena za účast v soutěži včetně ceny rozboru je 1120 Kč za 
jeden vzorek. Můžete využít dotaci 800 Kč, kterou za vás laboratoř 
vyřizuje. Cena snížená o dotaci je tedy 320 Kč. Fakturu na plat-
bu převodem posíláme společně s protokolem o vyšetření. Na 
dotaci má nárok každý registrovaný chovatel včel. V dotačním 
roce (srpen 2018 – červenec 2019) můžete využít dotaci na čtyři 
rozbory medu, bez ohledu na to, která laboratoř rozbory provede.

Další užitečné informace
Účast v soutěži Český med se týká z velké části menších produ
centů, kteří prodávají med tzv. ze dvora. Ti jsou dozorováni státní 
veterinární správou. 

Podmínky takového prodeje medu najdete na webových strán
kách https://www.svscr.cz/zivocisneprodukty/prodejmedu/.

Ing. Marcela Vořechovská
Ing. Dalibor Titěra, CSc.

Zkušební laboratoř VÚVč Dol 

PŘIHLÁŠKU DO SOUTĚŽE ČESKÝ MED 2019 NAJDETE V PŘÍLOZE TOHOTO ČÍSLA NA STR. 15.
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Obracím se na vás s dotazem ohledně 
registrovaných včelařů. Jsem jednatel-
ka ZO ČSV. Když jsem ZO přebírala, 
tak zde již byli dva registrovaní včelaři. 
Ti od naší ZO berou léčiva a odevzdávají 
k nám měl. Postupným objevováním dal-
ších včelstev v obvodu ZO registrovaní 
včelaři přibývají. Sice se nehlásí sami, ale 
po jednání jsme se vždy domluvili a i oni 
léčí podle naší ZO a měl odevzdávají 
k nám.  Nyní jsem kontrolou v LPIS ob-
jevila další dva včelaře (mateřsky z jiné-
ho kraje), kteří sice měli nahlášená sta-
noviště v Hradišťku, ale zapsání do CIS 
jsem dosáhla až po telefonickém jednání 
s jejich mateřskou ZO. Tito včelaři však 
nechtějí léčit jako naše ZO a ani k nám 
nechtějí odevzdávat měl.  Problém je, že 
např. jejich ZO nedává Gabon, zatímco 
my ano. Tak by registrovaný včelař léčil 
jinak než naši členové. Nikde jsem nena-
šla, jak je to správně.  Zajímalo by mě, 
jaká jsou práva a povinnosti registrova-
ných včelařů a co po nich mohu požado-
vat. Dále bych potřebovala poradit, na 
koho se obrátit ohledně CIS. Nevím, co 
znamená a hlavně co ovlivní u stanoviš-
tě registrovaného včelaře, že jej spravuje 
cizí ZO nebo mateřská ZO.

 D.F.

1.  K léčení včelstev se vyjádřil předse
da komise pro zdraví včel MVDr. Jan 
Krabec: Veterinární zákon v aktuálním 
znění zachoval zařazení včel mezi hos
podářská zvířata. Chovatel včel je po
vinen chovat je způsobem, v prostředí 
a v podmínkách, které vyžadují jejich 
biologické potřeby, fyziologické funk
ce a zdravotní stav. Chovatel také musí 
sledovat jejich zdravotní stav a v odů
vodněných případech jim včas poskyt
nout první pomoc a požádat o odbornou 

veterinární pomoc. K tlumení varroázy 
jsou stanovené zákroky uvedené v Me
todice kontroly zdraví zvířat a nařízené 
vakcinace, kterou vydává MZe ČR na 
každý kalendářní rok. V současné době 
jsou v ní nařízena pouze povinná ošet
ření včelstev na jaře, a to u včelstev při 
nálezu vyšším než tři roztoči na jedno 
včelstvo ve směsném vzorku zimní měli 
(kód ExM 310), dále ošetření kočujících 
včelstev v době po 1. červnu nejpozději 
do 14 dnů po každém návratu na sta
noviště, na kterém budou zazimována 
(kód ExM 330), a podzimní preventiv
ní ošetření všech včelstev na všech sta
novištích v době, kdy jsou včelstva bez 
plodu nebo mají jen malou plochu za
víčkovaného plodu (kód EXM 340). Ve 
všech případech je uvedeno, že se použijí 
registrované veterinární léčivé příprav
ky v souladu s příbalovou informací. 
Ostatní, tedy zejména důležité tlumení 
varroázy v době líhnutí zimní generace 
včel v podletí, je podle těchto veterinár
ních nařízení ponecháno na sledování 
intenzity varroázy chovatelem, který 
podle svého uvážení zvolí efektivní zá
kroky. Z uvedeného vyplývá, že většina 
uvážlivých a zodpovědných funkcionářů 
našich základních a okresních organi
zací se snaží zachovat jednotný systém 
tlumení varroázy, který se na území ČR 
dlouhodobě osvědčoval. Nyní se situa
ce poněkud mění. Chápu, že vaše úsilí 
je správně zaměřeno na organizované 
tlumení varroázy v rámci celé ZO, tedy 
podle zásady ve stejné době, stejným 
přípravkem, a to na všech stanovištích. 
Oporu ve veterinárních nařízeních však 
nyní nenajdete. ČSV tomuto problému 
průběžně věnuje značné úsilí, ale v sou
časné době při roztříštěnosti názorů ji
ných představitelů včelařských spolků 
se zřejmě nepodaří dosáhnout změny. 
Zkušenosti však dokazují, že se poměr
ně často daří správnou argumentací pře
svědčovat i ty chovatele, kteří se dosud 
snažili o jiné postupy. Vyžaduje to více 
úsilí a někdy i delší čas. 

2.  Jaká práva a povinnosti má registro-
vaný chovatel, upravuje Směrnice ČSV 
o registraci včelstev č. 2/2016. Směr
nice ukládá členu ČSV, který umístil 
v souladu s právními předpisy včelstva 
na stálém stanovišti v obvodu jiné ZO, 
než ve které je veden v členské evidenci, 
povinnost písemně neprodleně své ZO 
oznámit umístění stanoviště (katastrál
ní území, obec, osada, parcelní číslo), 
registrační číslo stanoviště a počet včel

stev na stanovišti. ZO je povinna tyto 
údaje zadat neprodleně do elektronické 
členské evidence (CIS). Zadáním pře
depsaných údajů do CIS se registrující 
ZO dozví o chovateli, který má umístěna 
včelstva na jejím území. Registrující člen 
je povinen se spojit s registrující ZO za 
účelem potvrzení registrace v CIS. Tento 
proces registrace je ukončen předlože
ním veterinárních náležitostí k přesunu 
včelstev (jeli ZO požadováno) a za
placením registračního příspěvku, jeli 
stanoven a potvrzením registrace v CIS 
funkcionářem registrující ZO. Po spl
nění těchto podmínek je registrující ZO 
povinna registraci včelstev potvrdit bez 
zbytečného odkladu, zvát registrované
ho člena na členské schůze a informovat 
jej o změně nákazové situace a naříze
ných veterinárních opatřeních v místě 
umístění včelstev. Člen ČSV – chovatel 
registrovaných včelstev je povinen spo-
lupracovat s registrující organizací, 
spolupracovat při plnění veterinárních 
opatření a platit roční registrační pří-
spěvek, je-li registrující ZO stanoven. 
Registrace včelstev je podmínkou pro 
poskytnutí příspěvku ze svépomocného 
fondu ČSV ke zmírnění škod vzniklých 
na včelařském majetku člena na stálém 
stanovišti registrovaných včelstev a také 
pro výplatu státních podpor a příspěvků 
na opylovací činnost včel a rozvoj včelař
ství. Tady upozorňuji, že je třeba regist
raci dotáhnout ve smyslu směrnice. To, 
že se registrující organizaci v CIS objeví 
člen, který má na jejím území umístěna 
včelstva, neznamená, že došlo k regis
traci. V takovém případě se při řešení 
žádosti o příspěvek ze svépomocného 
fondu postupuje, jako by tam včelstva 
registrována nebyla, což je důvodem 
k zamítnutí žádosti.

3.  Vyznačení v CIS – po připomínkách čle
nů byla dána možnost vyznačení „o sta
noviště se stará“ buď cizí (tj. registrující 
ZO), nebo mateřská základní organi
zace. Je to proto, že mnohá stanoviště 
mohou být sice na území registrující 
organizace, ale v blízkosti organizace 
mateřské, a je pro chovatele jednodušší 
řešit ošetřování včelstev právě s ní. Re
gistrovaný člen by však i v těchto přípa
dech měl spolupracovat s organizací, na 
jejímž území má včelstva umístěna, tzn. 
navzájem se informovat a koordinovat 
léčení z hlediska času a způsobu. Ob
dobně to platí i pro odevzdání měli. 

Mgr. Jarmila Machová
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dokážou postavit celé hnízdo z plastu
Znečištění životního prostředí 
plasty se promítá i do života argen-
tinských včel čalounic. Poprvé byla 
nalezena hnízda, pro která tento 
hmyz použil výhradně plasty ze 
zemědělského odpadu. 

Žijeme v době plastové. Odpad z toho
to materiálu se nachází jak na vrcholku 
Mount Everestu, tak i na dně Mariánské
ho příkopu. Nedávná studie ze Spojených 
států odhalila, že člověk za rok s potravou 
a nápoji zkonzumuje řádově 100 tisíc čás
tic plastů menších než pět milimetrů. Hod
ně jich vypijeme třeba s nápoji balenými do 
umělohmotných lahví. 

Zamoření životního prostředí plasty se 
promítá i do života pozemské fauny. Zná
mé jsou případy mořských ptáků, kteří si 
pletou plastový odpad plovoucí na hladině 
s kořistí a hltají polyetylenové sáčky nebo 
víčka od PET lahví. V roce 2013 popsali 
kanadští vědci případy, kdy včely čalounice 
Megachile rotundata používaly při stavbě 
hnízd kromě kusů listů i polyetylenovou 
fólii. Ve stejné studii byla zdokumentována 
i hnízda, ve kterých čalounice Megachile 
campanulae doplnily při stavbě hnízda ob
vykle používané pryskyřice stromů o poly
uretanový odpad. Nyní přichází z Argenti
ny zpráva o případu, kdy tamější čalounice 
z rodu Megachile použily ke stavbě hnízda 
výhradně odpadní plasty a to hned několi
ka různých druhů. 

Celoplastové hnízdo 

Čalounice z rodu Megachile staví hnízda 
v dutinách, které vystýlají různým mate
riálem. Budují si v nich komůrky, kam 
kladou vajíčka se zásobou pylu. Mezi tyto 

čalounice patří i včely vystýlající hnízda 
kusy listů různých rostlin. Včely vykoušou 
z listové čepele kruhovitý terčík a ten pak 
nacpou do dírky budovaného hnízda.

Tým vedený argentinskou entomolož
kou Marianou Allasinovou studoval opylo
vače polí s čekankou setou a připravil pro 
čalounice dřevěné „domky“ s předvrtaný

mi otvory. Při pravidelné měsíční kontrole 
objevili vědci jen tři hnízda čalounic. Dvě 
patřila čalounici Megachile jenseni a nijak 
se nevymykala z normy. Třetí hnízdo bylo 
zcela nevšední, protože čalounice použila 
k výstelce otvoru výhradně okrouhlé plát
ky vykousané z pastových fólií. Materiál 
pocházel z obalů použitých zemědělci 
a vyhozených v sousedství čekankového 
pole. Jde o první známý případ, kdy včely 
zbudovaly hnízdo výhradně z odpadních 
plastů. 

Nejasné dopady

V článku zveřejněném ve vědeckém časo
pise Apidologie uvádějí Allasinová a spol., 
že hnízdo tvořily tři komůrky a včela na 
něj spotřebovala celkem 53 kousků plas
tové fólie o průměru kolem jednoho cen
timetru. Lístky se lišily barvou i tloušťkou 
a pocházely zjevně z několika různých 
zdrojů. V jedné komůrce zůstala uhynulá 
larva, další komůrku včela při stavbě z ně
jakého důvodu nedokončila a z třetí ko
můrky už v době kontroly vylétla dospělá 

včela. Proto autoři studie nedokázali určit 
druh čalounice, která hnízdo zbudovala. 
Domnívají se, že to mohla být Magachile 
rotundata, která není v Argentině doma, 
ale byla sem dovezena jako opylovač pro 
komerční účely. Použití plastů pro stavbu 
hnízda tak může být důsledkem adaptace 
této importované čalounice na nové život
ní podmínky. Včely zřejmě v době stavby 
hnízda nenacházely dostatek vhodné ve
getace pro získání obvyklého materiálu. 
Nejspíš k tomu tedy došlo v době, kdy byla 
okolní pole ošetřena herbicidy.

Vědci berou tento případ na jedné straně 
jako důkaz velké přizpůsobivosti některých 
hmyzích opylovačů, ale na druhé straně 
může takové chování s sebou nést i určitá 
rizika. Včely totiž mohou při vykusování 
terčíků z plastových fólií polykat drobné 
úlomky plastu. Ovšem o možných dopa
dech konzumace těchto tzv. mikroplastů 
na zdraví zatím nemáme dost informací 
ani u člověka, natož pak v případě volně 
žijícího druhu amerických včel čalounic. 

Jaroslav Petr

Severoamerická čalounice Megachile rotundata byla dovezena do Argentiny jako komer
čně využívaný opylovač. V rámci adaptace na nové prostředí zřejmě využívá ke stavbě 
hnízda odpadní plastové fólie. Důsledky tohoto nezvyklého chování zůstávají nejasné
 Foto: WikiMedia

Vědci berou tento případ na 
jedné straně jako důkaz velké 

přizpůsobivosti některých 
hmyzích opylovačů, ale na druhé 

straně může takové chování s 
sebou nést i určitá rizika
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Letošní rojový rok způsobil, že mi od poloviny května do poloviny června 
volalo mnoho lidí ohledně rojů. Týdně jsem odpovídal na 50 až 70 dotazů. 
Rojení je sice přirozená vlastnost včel, ale já včelařím ve městě se specia-
lizací na střechách, takže si to nemohu dovolit. Včelařit v centru Prahy 
je o odpovědnosti a musíte přesně a velmi precizně včelstva vést tak, aby 
k vyrojení nedošlo. Takže na místě je otázka, jak na to. 

Včelstvo se rojí s původní oplozenou mat
kou, na cestu si včely do svých medných 
váčků vezmou zásoby medu a díky vče
lámpátračkám vylétnou z původního úlu 
někam do vyhlédnutého prostoru. Může to 
být dutina stromu, opuštěný úl nebo i duti
na ve zdi. Případný další druhoroj a poroje 
s neoplozenými matkami původní včelstvo 
oslabují. 

V původním úlu zůstanou většinou jen 
trubci, pár mladých včel, které do rojení 
nebyly připraveny, a když je štěstí, pak 
i nějaká matka. Ta však má před sebou ješ
tě dlouhou cestu, než začne klást vajíčka, 
protože se musí nejprve oplodnit.

K oplození musí vylétnout mimo úl, na 
trubčí shromaždiště, kde se páří s více 
trubci, obvykle s osmi až šestnácti, ale ně
kdy, když je deštivé časné léto, tak třeba jen 
se dvěma. Čerstvě oplozená matka se musí 
bezpečně vrátit do úlu a začít klást vajíčka, 
jinak je takto zrojené včelstvo předurčeno 
k záhubě. 

Zebrování pomáhá

Protirojových opatření je mnoho. Já použí
vám dostatek prostoru pro každé produk
ční včelstvo, které zimuji na třech nástav
cích po 11 rámcích 39 × 24 cm a v sezoně 
při silné snůšce přidávám další nástavky 
podle potřeby.

Od předjaří tzv. zebruji (prostřídání zá
sobních plástů soušemi), což je předpoklad 
nejen velmi silných, ale také výkonných 
včelstev, která maximálně využijí nárazové 
snůšky. Včelstvu velmi pomáhá další volný 
prostor v úlu, když včas odebíráte již zralý 
med z plástů. Včelstvo tak má práci a „ne
vymýšlí hlouposti“.

Co se tedy stane, když se včelstvo zcela 
vyrojí? Prakticky přijdete o všechny včely, 
v úlu zůstanou vystavěné plásty, trochu 
medu a mnohdy jen pár včel, hodně trub
ců a riziko, že včelstvo prostor do zimy ne
zvládne a zahyne. 

Pomůže umělý déšť

Pokud budete mít štěstí a na včelnici roj 
chytnete, pak pouze částečně eliminujete 
ztrátu. K chycení roje máme několik mož
ností. Když vidím rojící se včely ve vzdu
chu, tak stačí do roje stříknout ruční stří
kačkou nebo rozprašovačem čistou vodu. 
Jakmile včely „ucítí“ tento umělý déšť, 

rychle si sednou na blízkou větev, či si vybe
rou jiné vhodné místo. Jakmile si sednou, 
vezmu plastové vědro na med, sklepnu je 
do něj a přiklopím částečně víkem, aby se 
mezerou mohly slétat včely z roje. Pak je 
osadím do úlu.

Otevřený plod přiláká

Většina včelařů používá tzv. rojáček, což 
je podobný způsob, který má navíc výho
du v tom, že do něj můžete vložit mezistě
ny (někdo vkládá souše) a včely se dobře 
lákají i z hůře přístupných míst. Když včely 
sednou na špatně přístupné místo, pak je 
vhodné do rojáčku vložit plást s otevřeným 
plodem, který je naláká dovnitř. Včely své 
larvy nikdy neopustí a okamžitě se o ně 
začnou starat. Určitě roji nedávejte plásty 
s medem, jakmile se opět „nasají“ a matka 
nezačne klást vajíčka, mohou místo zase 
opustit a hledat v přírodě jiné. 

Dříve jsem to dělal tak, že jsem roj uložil 
do sklepa a tam jej nechal tři a více dnů, aby 
se ochladil a hlavně zklidnil. V současnosti 
roj dávám přímo do úlu pouze na mezistě
ny a nechám je žít svým způsobem až do 
prohlídky, kdy za 10–14 dnů kontroluji, 
zda je přítomna kladoucí matka.

Neriskujte zbytečně

Roj, u něhož víte, ze kterých včelstev po
chází, si samozřejmě můžete ponechat. 
Často se však stává, že někdo zavolá, že 
má na zahradě roj a chce ho odstranit. V ta
kovém případě zvažte, zda se vyplatí lézt 

na šestimetrový žebřík nebo po stromech 
s rizikem pádu se zraněním. Roj neznámé
ho původu se navíc musí likvidovat kvůli 
ochraně před nebezpečnými nákazami, 
jako jsou mor či hniloba včelího plodu. Za
čátkem rojové sezony je mi vždy líto silných 
vitálních rojů. Naši předkové měli pořeka
dlo: „Májový roj vydá za plnou fůru sena.“

Co je to „umělý“ roj?

Způsobů, jak bránit vyrojení z úlů, je mno
ho. Je dobré je kombinovat v souladu s po
třebami včelstva a zákony přírody. Další 
možností rozšiřování včelstev je vytváření 
oddělků či smetenců.

Tím, že tvoříte další včelstva pomocí 
sběrných oddělků, omezíte tzv. přehřátí 
produkčního včelstva. Do oddělku vždy 
dáte budoucí matku, která má ty nejlepší 
doprovodné vlastnosti: medný užitek, mír
nost, nebodavost, rozbíhavostsezení na 
plástu, čisticí pud, zdravotní stav, dynami
ka jarního rozvoje v podmínkách včelnice. 
Matku nemusíte chovat ve včelstvech sami, 
můžete ji koupit z uznaného šlechtitelské
ho nebo rozmnožovacího chovu. Máte tak 
záruku, že sáhnete po kvalitní matce. Od
dělek lze tvořit ze silných včelstev od doby, 
kdy máte matečníky nebo matky, přibližně 
do konce června. 

Po 21. červnu, kdy se po rovnodennosti 
začínají dny zkracovat, je doba pro tvorbu 
oddělků optimální, protože včelstva již 
myslí na zimu, aby stihla nejen vystavět 
dostatečné včelí dílo, ale zejména nanosit 
dostatek glycidovýchmedných zásob.

S pozdravem Včelám dík!

Augustin Uváčik,
učitel včelařství

e-mail: uva@centrum.cz

Mladá včelstva budou do podzimu již produkční
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Pavel Kováčik: Za včelaře se budu bít

Vztah k přírodě ho provází už od dětství. Jako osmiletý kluk se začal 
věnovat chovu exotických ptáků a na vysoké škole se dostal k prvním ryze 
odborným informacím o včelách. Od roku 2017 je místopředsedou Země-
dělského výboru Parlamentu České republiky a od 13. 2. 2018 předsedou 
Podvýboru pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatel-
ství. Poslanec Pavel Kováčik. 

Duchovním otcem zmíněného podvýbo-
ru je Josef Mandík, významný včelař. Byl 
to on, kdo vás k této práci přivedl? 
Když jsem se v roce 1996 dostal do Par
lamentu, Josef Mandík byl mým prvním 
učitelem. Všechno, čeho jsem v politice do
sáhl, přístupy či postupy při řešení nejrůz
nějších problémů, mám odkoukané od něj. 
Josef Mandík má obrovskou zásluhu nejen 
o včelaření, ale i o zcivilnění vztahů v po
litice. Sám toho byl příkladem. A má zá
sluhu na tom, že byť jsme v Zemědělském 
výboru z různých politických stran, tak se 
dokážeme domluvit takovým způsobem, že 
na plénu Poslanecké sněmovny naše věci 
procházejí tak, jak jsme se dohodli. To není 
úplně obvyklé, ale v našem případě to platí 
dodnes. Této filozofie se držím a nikdy jsem 
neprohloupil.

Snažil se vás přítel Mandík také přivést 
ke včelaření?
Vystudoval jsem Vysokou školu zeměděl
skou v Brně, obor zootechnika, a tam vedle 
chovu skotu, ovcí, koz, koní a dalších byly 
i státnice z rybářství, chovu kožešinových 
zvířat a včelařství. Od Josefa jsem se pak 

dozvěděl ledacos, on byl studnice včelař
ských zkušeností, ale včely jsem nikdy ne
dělal a nedělám. Ale říkám si, že až budu 
mít čas, tedy v důchodu, tak si alespoň troje 
nebo čtvery včely pořídím. Mám několik 
přátel, kteří mi je slíbili. Jakmile budu chtít, 
stačí jim říct.

Je o vás ovšem známo, že chováte holu-
by. Na ně čas máte?
Momentálně mám přerušeno, ale chova
telství obecně se věnuju už od svých osmi 
let. Exotické ptactvo, holubi, drůbež, 
králíci, to jsem vždycky měl. Teď nemám 
nic, ale v penzi si je opět pořídím. Ale co si 
budeme povídat, čas letí, už nemám dost 
sil, abych stíhal úplně všecko. A svěřit 
chovy někomu jinému mi přijde nefér. Je 
to značná zátěž.

Z toho, co jste uvedl, vyplývá, že se při 
práci podvýboru držíte linie, kterou 
Josef Mandík zavedl. Lze říci, že jste ja-
kýmsi jeho pokračovatelem?
To je silné slovo, ale musím se vrátit na za
čátek existence podvýboru. Vždycky, když 
začíná nové volební období, tak se podvýbor 

zřizuje na můj návrh, protože chci, aby fun
goval i nadále. Považuju za svoji povinnost 
udržovat odkaz Josefa Mandíka při životě. 

Jakým stylem podvýbor pracuje?
Jeho členy jsou poslanci, kteří se zabývají 
fungováním všech pěti svazů, pěti odbor
ností a vesměs jsou velmi aktivní. Je to 
činnost propojená především s venkovem, 
hodně spojená s životním prostředím. V sil
nějším slova smyslu je to činnost ušlechti
lá, která vede lidi k dobrému vztahu k pří
rodě. Vzdělává je a alespoň částečně odvádí 
od moderních civilizačních vymožeností, 
které činí člověka příliš specializovanou 
bytostí neschopnou samostatného života 
mimo svět počítačů a elektrotechniky.

Je včelaření tak významné, že si zaslouží 
být tématem práce  samostatného podvý-
boru zemědělského výboru?
Určitě! Především ve včelařství je propo
jení na životní prostředí, na krajinu, bio
diverzitu, na opylování plodin naprosto 
extrémní. Je to jeho hlavní přínos. V tom 
má včelař nezastupitelnou roli, protože ani 
divoce žijící včely nebo čmeláci, ani ostatní 
opylovači nejsou v úhrnu schopni odvést 
tak obrovskou práci, jakou odvádějí vče
ly. Med, vosk, propolis či mateří kašička 
jsou všechno vedlejší produkty. Včelař si 
hlavního produktu užije jen trochu, včely 
opylí pár stromů, které má na zahradě. Ale 
hlavní zásluhu má v tom, že jeho včely opy
lí tisíce rostlin, hmyzosnubných polních 
plodin a ovocných stromů. To mám v sobě 
hluboce zakořeněno a snažím se to šířit dál.

Každý z pěti svazů potřebuje ke své čin-
nosti určité finance. Podle jakého klíče 
se rozdělují?
To není naše záležitost, peníze rozděluje 
celý Parlament prostřednictvím hlasování 
o státním rozpočtu. Je zvykem, že včelaři 
musí potřebné finanční prostředky dostat. 
Ty pak svaz rozděluje včelařům. Svaz tak 
na sebe přebírá část činnosti státní správy. 
To nikde moc vidět není, ale svaz nejlépe 
ví, kam peníze mají přijít. A nezapomene 
ani na posledního dědečka s jedním včel
stvem. Je to způsob, který je svého druhu 
nejprůhlednější. Pokud budu na tomto po
stu, budu se vždycky za včelaře bít, proto
že pouze výnosy ze včelaření by tento obor 
nad vodou neudržely. 

Naše včelařství se pyšní nejnižšími úhy-
ny včelstev ve střední Evropě. Sledujete 
v podvýboru tato čísla?
Vím, že svaz má velmi přísné regule pro 
prevenci a ošetřování včelstev. Když ošet
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říme včas, jednotně a celoplošně, tak je 
preventivní působení daleko rozsáhlejší, 
než když se ošetření ponechá na vůli jed
notlivce. Stojí to čas, úsilí a peníze a jsem 
přesvědčen, že ne každý by to o své vůli 
udělal. Náš systém patří k nejpropraco
vanějším v Evropě, a proto máme nejnižší 
úhyny. Chápu, že pro někoho jsou likvida
ce ohnisek důvodem k pláči, ale v celkovém 
měřítku se likvidace jednoho ohniska set
sakramentsky vyplatí.

Co říkáte snahám zrušit povinné pod-
zimní ošetření, které se v poslední době 
objevují? 
Kdyby zrušení znamenalo, že se nic nesta
ne, jinými slovy že je tedy podzimní ošet
ření nadbytečné, tak to klidně zrušme. Ale 
mám obavu, že za současné situace by se 
narušil komplexní systém preventivních 
opatření a dříve nebo později by došlo ke 
katastrofě, která nás zbaví veškerých vý
hod, které máme právě díky komplexnímu 
systému ošetřování včelstev. S velkou prav
děpodobností bychom se tak v úhynech 
včelstev dostali na úroveň okolních zemí.

A pak jsou tu tzv. ekovčelaři, kteří ne-
chtějí léčit vůbec. Co si o tom myslíte?
Převládnutí těchto způsobů včelaření 
by znamenalo, že práce mnoha generací 
včelařů před námi by přišla vniveč. Z úcty 
k těm, kteří stávající systémy zaváděli, tyto 
tendence odmítám. Ano, ať si každý vče
laří, jak chce, ale i tady platí, že svoboda 
jednoho končí tam, kde začíná svoboda 
druhého. Včelař, který odmítá léčit, musí 
počítat s tím, že jeho soused chce mít včel
stva zdravá. Kde je tedy hranice mezi těmi 
svobodami? Z ekologického hlediska je 
samozřejmě jasné, že je lepší, když tu jsou 
zdravá včelstva, než aby si takzvaně příro
da poradila sama. Ona by si poradila, ale 
v původním neporušeném ekosystému. 
A ten tu už bohužel není. Chemie, škůdci, 
monokultury, to jsou obrovské tlaky, které 
vylučují, aby to příroda zvládla.

Aktuálním problémem jsou chemické 
postřiky polních plodin. Včelaři si stě-
žují, že zemědělci často nedodržují pře-
depsané termíny postřiků.
Věčný souboj, ale platí, že je nutné se do
mluvit. A když toho nebudeme schopni, 
musíme najít nějaký kompromis. Pokud 
ho nenajdeme, tak peníze do včelařství 
jsou vyhozené oknem. Podle mého soudu 
je třeba, aby zemědělec udržoval dobré 
vztahy se svými sousedy včelaři. Když tam 
včelstva nebudou, tak mu řepku nic neopy
lí, nebo jen částečně a bude mít nižší výnos. 
A měla by existovat dohoda, že když už na
stane průšvih a včely uhynou, měl by včelař 
dostat od zemědělce nějakou kompenzaci 
škody. Přikláním se k tomu, aby se předpi
sy více kontrolovaly, více dodržovaly. Když 
se nedodrží, musí nastoupit sankce.

Jaký je váš vztah ke včelařům a jejich 
včelám?
Včelařů si vážím, zákonitě musí hluboce 
rozumět přírodě, protože včelstvo je složi
tý organismus. Velmi citlivý organismus, 
který reaguje na nejrůznější podněty 
a včelař to musí tzv. „vychytat“. A když 
ke včelaření přivede své děti nebo vnou
čata, učiní nesmírný kus práce pro celou 
společnost. Ne každý to dokáže ocenit, 
ne každý to vidí. Včely jsou jedna z nej
užitečnějších hospodářských zvířat a to 
především díky jejich působení v kraji
ně. Kdybych se nebál včelího jedu, tak už 
mám včely dávno. V dětství jsem byl dost 
alergický. Dostal jsem žihadlo a už mě 
vezli na pohotovost.

Využíváte včelí produkty?
Každý rok si koupím pět až deset kilogra
mů medu, částečně ho rozdám po rodině, 
zbytek spotřebuju sám. Zásadně kupuju 

od včelaře. Hrozně mě štve, když přijdu 
do obchodu a vidím tam med „ze zemí Ev
ropské unie“. Každému říkám: nekupujte 
ho, nemáte jistotu, co v tom je. Falšovaný 
med, antibiotika, všichni víme, že průšvih 
Včelpa stále není dořešen. Pověst našeho 
včelařství tím utrpěla, což je daleko horší 
než vzniklé ekonomické ztráty.

Neuvažujete o tom, že byste si pořídili 
včely v budově parlamentu?
Bavil jsem se o tom s paní předsedkyní, 
která mi to navrhla, ale zatím se ta myš
lenka nerozvinula. 

A pokračuje alespoň tradice pravidel-
ných dodávek medu, kterou začal Josef 
Mandík? 
Ano, to je právě můj zdroj, med dodává 
jeho syn. Zájem mezi kolegy je značný.

Jak jste spokojen s prací současného ve-
dení ČSV?
Zaregistroval jsem řadu změn a výměn, 
ale v posledních třech letech mi přijde, že 
paní Machová atmosféru zklidnila. Spolu 
s dalšími kolegy z vedení svazu mají ob
rovskou zodpovědnost – udržet jednotnou 
včelařskou organizaci. Není to o tom, že 
mám nějakého koníčka a chci být něčím 
zastřešen. Působení svazu je daleko šir
ší: distribuce dotací včelařům, organi
zace léčení a ošetřování včel, prevence, 
udržování pověsti svazu nejen doma, ale 
i v zahraničí, protože tam má ČSV silný 
zvuk. Je zodpovědností funkcionářů sva
zu překlenout se přes nějaké „drobné“ 
problémy a mít před sebou velký cíl svaz 
udržet a rozvíjet. A na to rozvíjet bych dal 
velký důraz.

Text a foto: Petr Kolář
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zná vítěze za rok 2019

Celostátní kolo soutěže Zlatá včela se letos konalo o víkendu 7.–9. června 
a do Nasavrk se sjelo 35 nejlepších mladých včelařů z celé republiky.

Pátek se již tradičně nesl ve znamení vědo
mostního testu a veřejných obhajob prací, 
které děti samy napsaly a které pojednávaly 
zejména o jejich vlastní včelařské činnos
ti. Čekaly nás tak prezentace vlastní úlové 
váhy, výzkum povědomí české společnosti 
o včelaření, včelí hrátky a mnoho dalších 
zajímavých témat.

V sobotu dopoledne pak byla pro včela
říky připravena hlavní část soutěže. Děti se 
po týmech vystřídaly na celkem šesti sta
novištích. Čtyři z nich byla tradiční – bo
tanika, poznávání včelařských pomůcek, 
mikroskopování a včelařská praxe. Za do
plňkovou soutěží se pak skrývaly disciplíny 
poznávání medů a tzv. netradiční včelař. 

V rámci tohoto stanoviště bylo úkolem ur
čit význam včelařských pomůcek, které se 
ne všude používají, a děti je tedy neznají. 
Bylo to zejména o kreativitě a fantazii sou
těžících, ale zapojit bylo potřeba i znalosti. 
Šest nejlepších včelaříků pokračovalo po 
obědě ještě praxí na včelnici Libáň.

Po náročném soutěžním dopoledni če
kala všechny účastníky návštěva keltského 
oppida přímo v Nasavrkách a sobota byla 
zakončena již tradičním táborákem s kyta
rou a zpěvem.

A jak to tento rok dopadlo? Soutěž ovládl 
Jan Materna, loňský účastník mezinárodní 
soutěže IMYB a člen včelařského kroužku 
Hostinští včelaříci. V těsném závěsu za 

ním skončila Ludmila Šnejdová z VKM 
při gymnáziu Jírovcova v Českých Budě
jovicích a bronz putoval do včelařského 
kroužku v Dubenci, kam si ho odvezla Pav
lína Všetečková. Tito tři budou ve dnech 
3. – 7. července reprezentovat české včela
ření na letošním ročníku IMYB v Banské 
Bystrici na Slovensku. Budeme jim držet 
palce, ať zabodují stejně jako jejich kolego
vé v minulých letech.

Veronika Šebková

Jan Materna

Ceny pro soutěžící věnovaly tyto firmy:

Včelka J+J s.r.o., Martin Kovář, Petr Vydra, 
Centrum FotoŠkoda, Dulux, MIXIT s.r.o., 
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.,  
Škoda AUTO a.s., YATE spol. s.r.o., 
ZOO Plzeň, Dräger Safety s.r.o., ZOO Tábor, 
Kofola ČeskoSlovensko a.s. a Bayer s.r.o.

Děkujeme všem, kteří ceny poskytli.  
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V prvním prázdninovém měsíci 
zavítáme na Jesenicko do Střediska 
volného času DUHA, kde působí 
včelařský kroužek pod vedením 
Pavly Ježové.

Představte čtenářům svůj včelařský 
kroužek.
Včelařský kroužek mládeže založil včelař 
Josef Mrkvan v roce 2003 pod DDM Jese
ník. Pod vedením tohoto charismatického 
a zkušeného včelaře si děti včelaření velmi 
oblíbily. Na zahradě SVČ DUHA vyrostl 
včelín se třemi úly, který je dodnes v péči 
dětí z kroužku. Scházíme se každý týden, 
pokud to počasí dovolí, tak venku, pracu
jeme ve včelíně nebo máme program v za
hradním altánku. Činnost kroužku zaha
jujeme včelařským táborákem, ke kterému 
zveme i rodiče. Během roku se vzděláváme 
na včelařských akcích. 

Jak vypadá klasická schůzka vašeho 
kroužku?
V kroužku se věnujeme teorii – anatomii 
včely, mikroskopování, historii včelaření, 
procesům ve včelím společenství a souvis
lostem nejen mezi včelami, ale i s okolní 
přírodou. Na řadu přijdou i nemoci včel, 
léčení, povinnosti včelaře a další důležité 
teoretické znalosti. Povídáme si o včelích 
produktech a zkoušíme je využít v praxi, 

snažíme se o jejich popularizaci mezi veřej
ností. Pořádáme výtvarné dílny, vyrábíme 
svíčky a ozdoby ze včelího vosku, beewrap 
ubrousky, masti, propolisovou tinkturu, 
pečeme medové pochoutky a zpracovává
me další včelí produkty. Na schůzkách si 
vyrábíme lapbook s důležitými informa
cemi o včelách, který si děti na konci roku 
odnášejí domů. Je to taková jejich malá 
včelí encyklopedie. V zimě pak pracujeme 
se dřevem, stloukáme a vyplétáme rámky. 

Organizujete nějaké včelařské akce pro 
veřejnost?
Letos jsme navštívili Dny medu v Šumper
ku a výstavu Včela Ostrava. Věnujeme se 
i osvětě pro školy a mezi veřejností. Máme 
prosklený pozorovací úl, který několikrát 
do roka vystavujeme na akcích SVČ DUHA 
pro veřejnost i školy, aby každý mohl na
hlédnout, jak to funguje ve včelím spole
čenství.

Co dělají děti nejraději?
Nejraději mají schůzky na naší zahradě, 
která nabízí spoustu možností ke hrám, 
poznávání rostlin a především k praktické 
činnosti ve včelách. Děti jsou rozděleny do 
tří skupin. Každá má na starost jeden úl, 
píše včelařský deník, provádí prohlídky, 
přidává rámečky, medník, kontroluje stav 
včel a činnost matky, monitoruje rozto
če Varroa destructor a provádí podzimní 
léčení fumigací. Na jaře značíme trubce, 
abychom se naučili, jak šetrně pracovat 
s novou matkou, roubujeme stromy a sází
me nektarodárné rostliny. Děti rády pracují 
s příložní lupou, se kterou mohou prozkou
mat drobný hmyz i další zajímavosti na 
zahradě. V létě se scházíme na medobra
ní, kdy si děti odnášejí domů vlastnoručně 
vytočený med. Z kroužku už vyšlo několik 
mladých včelařů, kteří si pořídili vlast
ní včelstva a začali se jim pod dohledem 
místních včelařů věnovat. V tomto nám 

pomáhají zasloužilí včelaři Josef Mareček 
a Miroslav Jati.

Máte nějaký zajímavý námět pro ostatní 
vedoucí včelařských kroužků?
Kroužek chceme zaměřit nejen na včelař
skou praxi, ale i na to, aby děti pochopily 
především soulad včely s okolní přírodou 
a roli člověka v této součinnosti. Podpo
rujeme ochranu přírody, přírodních zdro
jů, biodiverzitu, recyklaci a udržitelnost. 
Loni SVČ DUHA ve spolupráci s Lesy ČR 
vytvořilo čtyři informační panely nejen 
o včelách, ale i o jesenické přírodě. Včely 
jsou v ohrožení a my bychom rádi přispěli 

k rozvoji včelaření i v našich náročnějších 
podmínkách. Potřebujeme získávat další 
děti a mládež a nadchnout je pro včelaře
ní. Proto jsme založili webové a facebook
ové stránky kroužku Včelaříci Jeseník, kde 
zveřejňujeme aktuální články a zajíma
vosti. Děti z kroužku zde vytvářejí ankety 
a soutěží. Snažíme se propagovat včelař
ství a letos bychom rádi vytvořili výukový 
program o včelách pro žáky základních 
a mateřských škol.

Veronika Šebková,
předsedkyně Komise pro práci s mládeží
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Y Červencové hrátky

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

Vybraná řešení  
z minulého čísla
Doplňování do textu
1: medobraní; 2: odpařování;  
3: shromaždištích; 4: Ambrož;  
5: fruktózu; 6: jed; 7: propolis; 
8: neoplozeného
Jednoduché šifry
1: včela; 2: vosa; 3: med; 4: česno
Roháček se včelařskou tajenkou
Tajenkou bylo „česno“.
Botanika
1: řepka olejka; 2: svazenka vratičolistá; 
3: slunečnice roční; 4: mák setý; 5: len 
setý; 6: tolice vojtěška; 7: jetel luční
Kvízové otázky
1d; 2b; 3b; 4d; 5c; 6c; 7a; 8c

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Včelařská doplňovačka
O prázdninách včelařská soutěž neprobíhá. Ale vy
řešte doplňovačku i jen tak pro zábavu. V tajence 
vám vyjde název jedné české obce. Zkuste si ji pak 
najít na mapě.

 1. Největší včela v úlu
 2. Buňka, ve které se vyvíjí matka.
 3. Nástavek určený k ukládání medu
 4. Látka, která je důležitá pro včely. Molekula 

této látky je složena ze dvou atomů vodíku 
a jednoho atomu kyslíku.

 5. Zařízení, které se vkládá před medobraním 
mezi plodiště a medník. Slouží k „odvčele
ní“ medníků.

 6. Velké škody u skladovaných souší mohou 
při nesprávném skladování způsobit larvy 
motýlka, který se jmenuje zavíječ _______ . 

 7. Obydlí včel vyrobené člověkem.
 8. Produkt včel, který se používá například při 

léčbě revmatismu.
 9. Včelí „krev“
10. Vosková deska se šestiúhelníkovým re

liéfem, která se využívá také při výrobě  
motaných svíček.

11. Sladká šťáva vybraného hmyzu, například 
mšic

Osmisměrka
Najděte v osmisměrce následující včelařské termíny:
oddělek, trubec, prvoroj, poroj, mezistěna, plást, buňka, trubčina, 
matečník, tykadlo, sosák, česlo, medník, česno, plodiště, rámek, 
nektar, trubčice, propolis, medovice, vosk, včelařka

O M B D E T Í J O R O V R P Č G D R T
D A E T R U B Č I N A B U K D E O R A
D E D Z I O H G Ě T Š I D O L P U É I
Ě M A T I R E V M I K D C A B B A S S
L E K K G S H C W E K E K L E O I Ý S
E D Í C Ř J T V I T D Ň M C B L N O P
K N N Č R A O Ě E Č U O I Á O T S R L
Ž Í Č K E Ř L R N B B Á V P R Á R A Á
G K E S J S H E O A R U O I K B W T S
J R T O E D N R Č P T R R I C V S K T
Í F A V D D X O C V P Y Q T A E E E T
É J M Č E S L O O L D A K Y T V B N R

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

Roháček  
se včelařskou tajenkou
V tajence vyjde orgán včely. Najděte o něm 
co nejvíce informací.
1. TAJENKA
2. Zdrobnělina dívčího jména (4. 4.)
3. Zdrobnělina dívčího jména (15. 8.)
4. Zdrobnělina dívčího jména (26. 7.)
5. Zkratka pro město Dobruška
6. Popěvek
7. Chemická značka kyslíku

Přesmyčky
V následujících přesmyčkách najděte názvy rostlin:
škěovjta, lcečeunsni, čiocehř, saznkvea, řkape, lne

Z vyluštěných názvů rostlin vyberte tři a přiřaďte je k fotografiím.
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YAňa Geislerová předala 

šek na 64 800 korun. 
Jsou určeny dětem

V prosinci 2018 jsme vás informovali 
o spolupráci známé oděvní firmy 
Pietro Filipi a Českého svazu včelařů. 
V rámci zimní kolekce 2018–2019 
se prodávalo tričko s obrázkem 
tradičních českých symbolů a včelí 
královny s názvem Save the Queen. 
Obrázek na tričku vytvořila známá 
herečka Aňa Geislerová ve spolupráci 
s grafickým studiem. Z prodeje kaž-

dého trička firma Pietro Filipi věnuje 
100 korun na podporu Českého svazu 
včelařů, konkrétně na vzdělávání dětí ve 
včelařských kroužcích. Výsledkem této akce 
bylo předání šeku na částku 64 800 korun. 
Trička se totiž prodávají nad očekávání 
dobře, jsou téměř vyprodaná.

Symbolický šek předávala osobně Aňa Geis-
lerová v sídle svazu před stanovištěm našich včelstev. Děkujeme za finanční 
pomoc a doufáme, že v budoucnu se naskytne příležitost ve spolupráci pokra-
čovat. Třeba Aňa zase něco úžasného vymyslí.

Mgr. Jarmila Machová

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

Vylosovaný výherce soutěže
Květen
Jindřich Sumega, 9 let 
včelařský kroužek: VKM Oderské Vrchy

Kvízové otázky
1. Ve kterém roce dostal Karl von Frisch 

Nobelovu cenu za popis včelích 
tanečků?
a) 1963
b) 1973
c) 1953

2. Co obsahuje poplašný feromon 
včelích strážkyň?
a) izopentylacetát
b) izotriptyacetát
c) izopentylftalát
d) izotriptyftalát

3. Jak se nazývá útvar, ve kterém 
včelstvo zimuje?
a) chlupáč
b) koule
c) chumáč
d) chuchvalec

4. Co nedělá včelstvo během rojové 
nálady?
a) Omezuje kladení matky.
b) Méně často matku krmí.
c) Produkuje více medu.

5. Jak se nazývá mladá neoplozená 
matka?
a) panuška
b) mladuška
c) matinka

6. Jak se nazývá roj se starou oplozenou 
matkou, který vylétá z úlu jako první?
a) první roj
b) prvoroj
c) poroj
d) nový roj

7. Kolik barev se používá pro značení 
matek?
a) tři
b) čtyři
c) pět
d) šest

8. Kolik jedu pojme jedový váček 
dělnice?
a) 0,1 až 0,3 mg
b) 0,5 až 0,8 mg
c) 0,9 až 1,3 mg
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ÁM Krásná setkání na včelařské pouti
Patron včelařů svatý Ambrož se jistě do
mluvil se správcem počasí svatým Petrem, 
aby ve dnech konání včelařské pouti na 
Svatém Hostýně bylo pěkné počasí. Před
chozí dny totiž nebyly vůbec májové a jistě 
i mnohé možné účastníky odradily. Ale vše 
dopadlo výborně. Na Hostýně jsme potká
vali včelaře a jejich rodiny z celé republiky, 
byla slyšet i slovenština.

Mši svatou za všechny živé i zemřelé vče
laře a jejich rodiny, za naše včeličky a pří
rodu, celebroval olomoucký arcibiskup 
Mons. Jan Graubner. Ke včelám i včelařům 
má velice kladný vztah. V osobním rozho
voru uvedl, že v olomoucké arcidiecézi vče
laří pět kněží. Je to jistě mnohem méně, než 
tomu bylo v dřívějších dobách, kdy venko
vští kněží byli mimo jiné i tradičními chova
teli včel a šiřiteli včelařské vzdělanosti. Za 
všechny bych připomněl Gregora Joha n 
  na Mendela, Jana Nepomuka Oettla či 
Františka Adamce. 

Na začátku mše pozdravila přítomné 
předsedkyně ČSV Jarmila Machová a při
pomněla také 20. květen jako Mezinárod
ní den včel a včelařů, jenž připadá na den 
narození významného slovinského včelaře 
Antona Janši.

Včelařská pouť však má i rozměr eko
nomický a vzdělávací. Tradičně se konají 
odborné přednášky pro včelaře a zájemce 
o chov včel. Pro širší veřejnost pak předná
šel Jan Bajza o včelích produktech a jejich 
využití pro lidské zdraví. V Jurkovičově sále 
vystoupil tradiční lektor František Texl. 
Opět neotřele a zajímavě pojal téma raci
onalizace chovu včel. Stejně tradičně měla 
slovo a prostor k diskusi se včelaři na téma 
svazového života Jarmila Machová. 

Za pořadatele včelařských poutí
Karel Zahradník

Festival medu a písničky oslaví 100 let včelaření v Kopřivnici

Kopřivničtí včelaři letos slaví sté výročí 
založení zdejší organizace. Po slavnostním 
setkání členů a výroční schůzí nyní připra
vují programy pro širokou veřejnost, které 
přiblíží práci včelařů, ale i pobaví.

První akce pro veřejnost se uskutečnila 
v neděli 12. května v rámci Týdne pro ro
dinu. Na včelnici na zahradě u rodinného 
domu v Husově ulici si mohly děti s rodiči 
prohlédnout včelí úly, stroje na získávání 
a zpracování medu a podívat se na práci 
s živými včelami. Děti si mohly nazdobit 
perníčky, dospělí ochutnat různé druhy 
medoviny a v podvečer i výborné víno 
z jižní Moravy od našeho místního včelaře 
a zároveň vinaře.

Na srpen pak připravují včelaři další 
akce. Tou nejvýznamnější bude výstava 
mapující stoletou historii místního vče
laření. Potrvá od 9. srpna do 8. září a na 
vernisáži se uskuteční i premiéra filmo
vého dokumentu o včelaření v Kopřivnici. 
Druhou významnou srpnovou akcí pak je 
účast na tradičních dožínkách v obci Závi
šice 17. srpna.

Oslavy pak vyvrcholí šestým ročníkem 
Festivalu medu a písničky ve dnech 5. až 
7. září. Pro včelaře i širokou veřejnost bu
dou připraveny přednášky uznávaných od
borníků a zajímavý doprovodný program.

Čtvrtek bude již tradičně zaměřen přede
vším na děti, páteční program bude i letos 
ve znamení guláše a sobota bude patřit 
folkloru a vínu. Pokud dobře dopadnou 
aktuální jednání, mohou se návštěvníci ve 
čtvrtek večer těšit i na vystoupení Anety 
Langerové. Pátek bude věnován bigbítu, 
odpoledne a večer zahrají kapely Limetal 
a Vintage Wine. A celou sobotu pak vedle 
jihomoravských vinařů a jejich vín zpříjem
ní i cimbálová muzika Kamenica. Večerní 
vyvrcholení celé akce pak zakončí ohňová 
show historické skupiny Monolog.

T. Kostelník místopředseda ZO ČSV Kopřivnice
www.vcelari-koprivnice.cz

Vesnice roku 2019

Soutěž Vesnice roku 2019 v Moravsko
slezském kraji se letos uskutečnila v obci 
Žabeň, do které jsme na požádání zástupců 
ZO ČSV Paskov a vedení obce Žabeň do
dali za OO ČSV FrýdekMístek propagační 
materiály a doplnili část expozice věnova
nou včelařství. Předseda OV ČSV Miroslav 
Poništ společně se zdravotním referentem 
ZO ČSV Paskov přítelem Varkočkem pre
zentovali spolkovou činnost, uskutečnila se 
i ochutnávka medu a výroba svíček z mezi
stěn, což si mohli vyzkoušet nejmenší oby
vatelé Žabně a další hosté. Věřím, že jsme 
i svou troškou přispěli obci Žabeň k získání 
2. místa v této tradiční soutěži.  

Věra Cholavová
OO ČSV Frýdek-Místek
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ÁMMendel je… včelař 
Brno 19.–21. 7. 2019
Přijměte pozvání na unikátní festival, který 
se věnuje brněnskému vědci se světovým 
renomé, zakladateli genetiky G. J. Mende
lovi. Ve třech dnech nabízí spojení zábavy, 
nevšední gastronomie a interaktivního 
vzdělávání. Součástí programu je světel
ná show, food fest nebo open air koncert. 
Mendela festival ukazuje tak, jak jej lidé 
neznají; například jako kněze či meteo
rologa. Letošním tématem bude Mendel 
coby včelař. Proto nebudou chybět ko
mentované prohlídky Mendelova včelína, 
tematické workshopy pro děti či úvod do 
včelaření pro dospělé. Vstup je zdarma, 
více informací na www.mendelje.cz

 
Lenka Němcová

TIC BRNO, příspěvková organizace

Den včel v Kyjově

Na neděli 19. 5. 2019 připravili kyjovští 
včelaři pro širokou veřejnost oslavu Dne 
včel. Program byl připravován dlouhodo
bě, zvláště náročná byla příprava panelů, 
které ukazují průřez činností spolku od 
založení v roce 1904 až do současnosti na 
fotografiích. Oslava Dne včel začala v 9 ho
din mší svatou v kostele Nanebevzetí Pan
ny Marie v Kyjově za živé i mrtvé včelaře. 
Po mši se před kostelem seřadil průvod 
a prošel k radnici, kde probíhal další pro
gram. Vyhrávala místní kapela, následoval 
projev předsedy spolku Miroslava Smolí
ka a místostarosty města Kyjova Antonína 
Kuchaře. Oba promluvili o významu včel 
v přírodě, o včelích produktech a jejich 
vlivu na zdraví člověka. Místostarosta po
děkoval včelařům za úspěšnou akci. Ná
vštěvníci si pak mohli prohlédnout panely 
o činnosti spolku, navštívit stánky s perní
kem, včelařskými potřebami, medovinou, 
kosmetickými přípravky s včelími produkty 
i výrobky apiterapie, prohlédnout úl s živý
mi včelami a ochutnat různé druhy medu.

Emanuel Budík

Úspěšná událost 
v životě včelařského spolku a města
Na konci měsíce května 2019 uspořá
dal Spolek včelařů pro Černošice a okolí 
dvoudenní oslavu Světového dne vče
ly a 105. výročí založení spolku. Vše se 
soustředilo do kulturního sálu Centra Vráž. 
V prvním dnu oslav navštívily výstavu děti 
z mateřské školy Karlická a  Barevného 
ostrova, následně pak žáci šestých tříd 
místní základní školy, kteří v přírodopisu 
probírají hmyz a včelu medonosnou. Děti 
z mateřských škol s předstihem namalova
ly hezké obrázky s tématikou včely a byly 
odměněny sladkou pochoutkou – medem. 

Obrázky se staly součástí výstavy až do je
jího ukončení. Ve druhém dnu výstavy se 
přišly potěšit i děti ze soukromé mateřské 
školy Mája. Děti ochutnávaly med a pro 
mnohé to bylo první setkání se včelím 
plástem. Kromě 150 dětí si výstavu při
šlo prohlédnout 180 dospělých, mnohdy 
s dětmi, které se výstavy zúčastnily v rám
ci školní akce v dopoledních hodinách. 

Kromě dvou oficiálních přednášek po ce
lou dobu výstavy náš člen Pavel Konečný 
vyprávěl o včelách a dokumentoval jejich 
život na exponátech úlů a včelích plástů za 
doprovodu unikátních filmových záběrů. 
Živé včely byly umístěny v proskleném úlu 
a všichni návštěvníci výstavy mohli nahléd
nout do jejich společenstva včetně poznání 
označené včelí matky a trubců. Zajímavostí 
pro každého bylo odlévání svíček a figurek 
ze včelího vosku, mnoho těchto výrobků si 
návštěvníci odnesli domů na památku. Po 
celou dobu výstavy byla k dispozici ochut
návka medů našich členů. Soutěž o nejlepší 
med, který vybrali sami návštěvníci výsta
vy, vyhrál přítel Hudeček z Třebotova. Po
děkování patří skupině členů našeho spol
ku za realizaci nápadů, pomoc a vytrvalost 
v objasňování života včely medonosné.

Celá dvoudenní akce proběhla za finanč
ní podpory města Černošice, obcí Kosoř 
a Roblín a v neposlední řadě i díky spon
zorství organizace Včela, příroda a člověk, 
o. p. s., z Prahy. Všem děkujeme.

Na škodu celé akce byla pouze neúčast 
představitelů města Černošice (pan sta
rosta byl omluven) či zastupitelů. Naopak 
starosta obce Kosoř výstavu navštívil spo
lečně s rodinou.

Věříme, že zájem veřejnosti o život včel 
a činnost našeho spolku zůstane do let příš
tích, kdy hodláme podobnou akci znovu 
zorganizovat. 

Mgr. Luděk Sojka, předseda spolku včelařů
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100 let
Novák Josef · ZO Vlašim 

97 let
Patrman Adolf · ZO Velké Hamry 
Pavliš František · ZO Rosice 
Svatek Jaroslav · ZO Rakovník 

94 let
Jirglová Jarmila · ZO Železnice 

93 let
Chmelík Emil · ZO Hrušovany nad Jevišovkou 

92 let
Kluz Václav · ZO Hořice 
Kučera Otakar · ZO Lovosice 
Makovička Miroslav · ZO Slavonice 
Novák Jindřich · ZO Rychnov nad Kněžnou 
Nožička Josef · ZO Uherský Ostroh 
Pacáková Anna · ZO Drahotuše 
Pěstová Marie · ZO Vlachovo Březí 
Voříšek Jindřich · ZO Hrochův Týnec 
Vrtík Jaroslav · ZO Lelekovice 

91 let
Bachtík Jiří · ZO Jilemnice 
Brabec Bohumír · ZO Jihlava 
Jantoš Rudolf · ZO Hroznětín 
Lundák Josef · ZO České Budějovice 
Panáček Jindřich · ZO Vítkov 
Šlajer Vladislav · ZO Přeštice 
Šmok Břetislav · ZO Krouna 
Zich Václav · ZO Rohovládova Bělá 

90 let
Cudrák František · ZO Čkyně 
Dostál Břetislav · ZO Frýdlant n. O. 
Janíček Josef · ZO Lednice 
Jarošová Anna · ZO Jihlava 
Kvintus Miroslav · ZO Roudnice nad Labem 
Melichar Jiří · ZO Mladošovice 
Mitrenga Josef · ZO Jablunkov 
Novák Ladislav · ZO Hradec Králové 
Sláma Karel · ZO Stachy 
Svoboda Jaroslav · ZO Dobruška 
Tkáč Josef · ZO Kozlovice 
Urbánková Helena · ZO Velké Němčice 

85 let
Andr Vladimír · ZO Chrast u Chrudimě 
Bervid František · ZO Rožná 
Březovjak Miroslav · ZO Prosiměřice 
Černý Zbyněk · ZO Lanškroun 
Černý Miloslav · ZO Jablonec n. Nisou 
Grmela Pavel · ZO Brno-Bohunice 
Hruška Zdeněk · ZO Plzeň střed 
Chýlek Stanislav · ZO Broumov 
Janota Vladimír · ZO Velký Újezd 
Jiřičný Václav · ZO Poděbrady 
Klíma Josef · ZO Vysoké Veselí 
Miřácký Václav · ZO Habry 

Myslivec Zdeněk · ZO Jesenný 
Pařízek Václav · ZO Bystré v Orlických Horách 
Pidrman Zdeněk · ZO Kvasice 
Požárek Josef · ZO Volenice 
Soukup Vladimír · ZO Nýrsko 
Spáčilová Anna · ZO Křenovice 
Staněk Antonín · ZO Jevíčko 
Stejskal Alois · ZO Zábřeh 
Šonka František · ZO Horní Počernice 
Švarc Lubomír · ZO Podhoří 
Ticháček Vladimír · ZO Kopidlno 
Velecký Josef · ZO Suchá Loz 
Zatloukal Vlastimil · ZO Bučovice 

80 let
Bednařík Dušan · ZO Slušovice 
Bradáč František · ZO Šumice 
Čermák Karel · ZO Přeštice 
Farský Milouš · ZO Lično 
Filipiec Josef · ZO Albrechtice 
Hlavička Karel · ZO Plzeň střed 
Hrdinová Marie · ZO Černošice 
Hrubý Jaroslav · ZO Jaroměř 
Jägermann Jaroslav · ZO Turnov 
Janeček Josef · ZO Zruč nad Sázavou 
Kokoř František · ZO Dubné 
Krejčí Václav · ZO Tachov 
Kusák Drahoslav · ZO Drahotuše 
Kyselý Josef · ZO Nový Jičín 
Landecký Jaroslav · ZO Hnojník 
Luža Vojtěch · ZO Uherské Hradiště 
Mucha Jaromír · ZO Brodek u Prostějova 
Navrátil Stanislav · ZO Štěpánov 
Netík Vojtěch · ZO Přepychy 
Novák Jan · ZO Jemnice 
Novotný Zdeněk · ZO Děčín 
Pírko Stanislav · ZO Drahotuše 
Provazník Karel · ZO Česká Skalice 
Reh Vilém · ZO Libina 
Robenek Günter · ZO Petřkovice 
Runda Václav · ZO Stachy 
Sedláček Josef · ZO Havlíčkův Brod 
Smetana Bohuslav · ZO Chotěboř 
Smrkovský Vlastislav · ZO Dolní Počernice 
Svoboda František · ZO Bavorov 
Šebor Josef · ZO Kutná Hora 
Šup Jaroslav · ZO Poděbrady 
Tichavský Stanislav · ZO Frýdek-Místek 
Vacek Libor · ZO Tábor 
Vaněk Jiří · ZO Ruda nad Moravou 
Viceník František · ZO Uherský Brod 
Vondřich Václav · ZO Hvožďany 
Vorel Zdeněk · ZO Stráž nad Ohří 

75 let
Adamovský Jaroslav · ZO Vodice 
Ančinec Josef · ZO Traplice 
Antošová Anna · ZO Městec Králové 
Baltus Jan · ZO Židlochovice 
Bártů Miloslav · ZO Nová Včelnice 
Bednář Karel · ZO Jičín 
Bittner Gunter · ZO Kryry 

Bursík Josef · ZO Sedlec-Prčice 
Cemperová Marie · ZO Golčův Jeníkov 
Čabrádek Josef · ZO Blatná 
Dobrý Miroslav · ZO Nekmíř 
Doležal Jiří · ZO Holice 
Dubčák Miroslav · ZO Bystřice pod Hostýnem 
Dušek Josef · ZO Pěčín 
Exner Pavel · ZO Žďárky 
Fanfrla Miloslav · ZO Lednice 
Filipek František · ZO Dolní Lomná 
Franta František · ZO Ořechov 
Fryauf Václav · ZO Lochovice 
Frýdecká Alena · ZO Příbor 
Fusek Ladislav · ZO Valašská Bystřice 
Galková Jiřina · ZO Tichá 
Grepl Vladimír · ZO Kašperské Hory 
Hampejs Pavel · ZO Žebrák 
Hanzlík Jan · ZO Petrovice 
Hejnová Drahomíra · ZO Teplice 
Holaň Vlastimil · ZO Studénka 
Hoško Jan · ZO Bruntál 
Hromádka Stanislav · ZO Kdyně 
Jakl Lubomír · ZO Horní Počernice 
Jiroušová Marie · ZO Nymburk 
Jiříček Josef · ZO Kelč 
Jurka Bohuslav · ZO Ivančice 
Kahoun Pavel · ZO Bystřice 
Kapák Jan · ZO Vimperk 
Kobrle Vladimír · ZO Semily 
Kočí Zbyněk · ZO Zábřeh 
Koňařík František · ZO Hovězí 
Košťál Jaromír · ZO Pardubice 
Kožnar Čeněk · ZO Nymburk 
Králíček Karel · ZO Čížová 
Krása František · ZO Dobříš 
Kubíček Jiří · ZO Jičín 
Kučerová Irena · ZO Písek 
Kukačka Bohuslav · ZO Heřmanova Huť 
Kutal Vladimír · ZO Jehnice 
Kutý Jaromír · ZO Stará Bělá 
Lachman Stanislav · ZO Jičín 
Lank Vladimír · ZO Havlíčkův Brod 
Lebedová Marie · ZO Kynšperk nad Ohří 
Lejska František · ZO Kyjov 
Loukota Josef · ZO Spálené Poříčí 
Luža Ivan · ZO Pozořice 
Machů František · ZO Vlachovice-Vrbětice 
Mertl Miloš · ZO Čakovice 
Němec Jaroslav · ZO Ivanovice na Hané 
Nosek František · ZO Jablonec n. Nisou 
Novák Kurt · ZO Bezdružice 
Novák Zdeněk · ZO Litultovice 
Novosvětský Josef · ZO Radim 
Novotný Václav · ZO Nové Město nad Metují 
Ondrušek Vítězslav · ZO Fulnek 
Peňáz František · ZO Malá Skála 
Pešl Miroslav · ZO Jemnice 
Piskač Miroslav · ZO Přelouč 
Plavec Václav · ZO Dolní Hbity 
Pokorný Jaromír · ZO Bílá Třemešná 
Pospíšilík Zdeněk · ZO Litvínov 
Přichystal Jan · ZO Lelekovice 

V červenci 2019 slaví… 
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Pudil Jiří · ZO Trhová Kamenice 
Růžička Luboš · ZO Humpolec 
Řehořka Josef · ZO Sloup v Mor. Krasu 
Řepa Emil · ZO Chlum u Třeboně 
Sladký Miloslav · ZO Náměšť nad Oslavou 
Smolík Alois · ZO Brumov-Bylnice 
Sobotová Božena · ZO Modrá Hůrka 
Strnádková Marie · ZO Velké Hamry 
Suk Jan · ZO Humpolec 
Ševčík Josef · ZO Trhanov 
Šimon Vít · ZO Chotěboř 
Šmejkal Václav · ZO Hostomice 
Štekl Jan · ZO Mšeno 
Tauš Jiří · ZO Nový Bor 
Urban Karel · ZO Hostinné 
Větrovec Václav · ZO Sokolov 
Vítovec Josef · ZO Klatovy 
Voříšek Karel · ZO Praha 6 
Vrba Stanislav · ZO Jehnice 
Vychytil Jiří · ZO Letohrad 

70 let
Bakalíková Marie · ZO Kroměříž 
Balát Antonín · ZO Ždánice 
Baroňová Marie · ZO Valašské Meziříčí 
Bárta Jiří · ZO Proseč u Skutče 
Bárta Václav · ZO Čížkov 
Bartoš Stanislav · ZO Bezno 
Barvínek František · ZO Kostelec nad Orlicí 
Bazgier Jan · ZO Bystřice nad Olší 
Bílek Zdeněk · ZO Žďár nad Sázavou 
Boura Jiří · ZO Dolní Žandov 
Cedl Jindřich · ZO Křivoklát 
Cupalová Ružena · ZO Suchdol nad Odrou 
Čahoj Antonín · ZO Kolín 
Černá Růžena · ZO Hradešice 
Čipera Pavel · ZO Ostrov 
Datel Miroslav · ZO Mělník 
Dočkal Miroslav · ZO Kyjov 
Doskočil Libor · ZO Žamberk 
Dostál František · ZO Strážek 
Dvořáková Marta · ZO Nymburk 
Fabian Milan · ZO Uhlířské Janovice 
Fojtíková Květuše · ZO Brumov-Bylnice 
Fousek Josef · ZO Sázavka 
Frančík Ladislav · ZO Velký Osek 
Fůrbacher Josef · ZO Strážov 
Gohr Petr · ZO Boršov nad Vltavou 
Grmela Lubomír · ZO Rozstání 
Havel Adolf · ZO Neveklov 
Havlík Antonín · ZO Volyně 
Helcl Jindřich · ZO Teplice 
Holát František · ZO Vodňany 
Holub Pavel · ZO České Meziříčí 
Hrubá Irena · ZO Žalany 
Hruška Josef · ZO Horní Záhoří 
Hrůza Josef · ZO Třebíč 
Husák Jiří · ZO Mšeno 
Chrobák Pavel · ZO Olomouc 
Jandečka Miroslav · ZO Kdyně 
Janírek Jaroslav · ZO Hošťálková 
Jelínek Josef · ZO Kutná Hora 
Jersák Erich · ZO Bezdružice 
Ježková Olga · ZO Hradec Králové 

Jopek Vladislav · ZO Dolní Lomná 
Juračák Milan · ZO Frenštát pod Radhoštěm 
Kameník Jaroslav · ZO Frýdlant 
Kaufner Jan · ZO Kdyně 
Killar Miroslav · ZO Lanškroun 
Klimeš Jiří · ZO Horní Benešov 
Kocian Zdeněk · ZO Lysice 
Kolář František · ZO Dříteň 
Korba Miroslav · ZO Dobříš 
Kotouš Vladimír · ZO Benešov 
Koukolík Vladimír · ZO Kaznějov 
Kovář Jiří · ZO Zlín 
Král Václav · ZO Sedlec-Prčice 
Kukalová Alena · ZO Bílá Třemešná 
Kyndl Milan · ZO Uhříněves 
Loněk František · ZO Ústí nad Labem 
Lorenc Petr · ZO Havlíčkova Borová 
Maliarik Štefan · ZO Česká Lípa 
Mareček Stanislav · ZO Lidečko 
Mastník Milan · ZO Železný Brod 
Matoušek Rudolf · ZO Budišov 
Mihulka Josef · ZO Chrast u Chrudimě 
Mistera Karel · ZO Konice 
Nebřenský Josef · ZO Petrovice 
Nedbal Vítězslav · ZO Purkarec 
Neuschl Miroslav · ZO Plesná 
Obst Ladislav · ZO Smiřice 
Ondráček Oldřich · ZO Nové Město na Moravě 
Otradovec Pavel · ZO Sedlec-Prčice 
Ovčačík František · ZO Varnsdorf 
Palas Josef · ZO Krnov 
Pavlíček Miroslav · ZO Rohovládova Bělá 
Plíhal Vladimír · ZO Litoměřice 
Poláček Petr · ZO Vsetín 
Poulová Marie · ZO Velké Meziříčí 

Pražan Bedřich · ZO Velešín 
Pták Václav · ZO Orlík nad Vltavou 
Romanová Květoslava · ZO Lysá nad Labem 
Semotán Jaromír · ZO Jindřichův Hradec 
Schee Vladimír · ZO Hrabyně 
Simandl Stanislav · ZO Božice 
Stániková Dana · ZO Hustopeče nad Bečvou 
Stehlík Antonín · ZO Stříbro 
Šilhavý Václav · ZO Litvínov 
Šmíd Václav · ZO Velešín 
Štěpán Stanislav · ZO Plzeň střed 
Šubrt Antonín · ZO Vrchlabí 
Šulc Václav · ZO Sázavka 
Šulc Josef · ZO Nová Paka 
Šůstek Pavel · ZO Zlín-Malenovice 
Václavek Josef · ZO Havířov 
Vaculík Josef · ZO Bojkovice 
Valenta Ludvík · ZO Hranice 
Valeš Miroslav · ZO Žamberk 
Vejmolová Milada · ZO Olomouc 
Veselý Eduard · ZO Sokolov 
Vetýška Miloslav · ZO Nová Včelnice 
Vinš Alan · ZO Český Brod 
Vintera Miroslav · ZO Nové Město nad Metují 
Voldřich Václav · ZO Vacov 
Vršecký Miroslav · ZO Ústí nad Labem 
Vystrčilová Anna · ZO Suchá Loz 
Zadina Josef · ZO Světlá nad Sázavou 
Zadražil František · ZO Třebíč 
Zatloukal Vojtěch · ZO Valašské Klobouky 
Zoubek František · ZO Vyšší Brod 

Jubilantům  
upřímně blahopřejeme! 

ČERVENEC 2019•
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Böhm Oldřich (88) · ZO Božičany

Hruška Karel (78) · ZO Velký Dřevíč

Jandl Zdeněk (67) · ZO Bučovice

Kolečkář František (86) · ZO Buchlovice

Novák Antonín (90) · ZO Kyjov

Novák Stanislav (67) · ZO Kostelec

Odvody Josef (72) · ZO Blížejov

Thomayer Josef (78) · ZO Trhanov

Vopálka Josef (98) · ZO Vlašim

Zítek Jaroslav (69) · ZO Spálené Poříčí

Čest jejich památce
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Zemřel přítel  
Zdeněk Jandl
Dne 23. 5. 2019 nás ve 
věku 67 let navždy opustil 
přítel Ing. Zdenek Jandl, kte-
rý byl v letech 2006-2016 
jednatelem ZO Bučovice. 
Během svého působení 
na této pozici zpracoval 
jednoduchý a srozumitelný 
program evidence členů 
s návazností na dotace ještě před spuštěním systému CIS. 

Za tichou vzpomínku děkuje výbor ZO Bučovice a OV ČSV Vyškov

Odešel zakladatel dynastie

Naše základní organizace patří mezi 
ty menší, ale o to raději se navště-
vujeme a scházíme. Duší našich 
setkávání a diskuzí byl desítky let 
přítel Miloslav Jaroš ze Sedla v okre-
se České Budějovice. Tam se narodil, 
prožil celý svůj život a tam nás také 
v nedožitých 84 letech opustil. Člo-
věk s dobrou duší a velkým srdcem, jeho zásluhou bylo v jeho 
okolí nejvíc včelařů, které vychoval. Jeho čtyři děti mu daly de-
vět vnoučat, z nichž tři aktivně včelaří, zbytek rodiny pomáhá. 
Ke včelám „přičichl“ již ve 14 letech a hned po vojně a sňat-
ku převzal celé včelí hospodářství na svou zodpovědnost. 
Obdržel několik svazových vyznamenání včetně Čestného 
uznání ÚV ČSV. Točil se kolem něj i společenský život ve vsi. 
Činný a vážený byl i u myslivců a mezi hasiči. Odešla v něm 
silná a těžko nahraditelná osobnost, poctivý člověk, který 
bude svému okolí chybět.

Čest jeho památce, čelaři ZO ČSV Střížov

Blahopřání  
k 75. narozeninám
Dlouholetý včelař praktik i učitel 
včelařství Jan Šíma se narodil 
17. května roku 1944 a letos se 
dožívá významného životního 
jubilea – 75 let. Včelařit začal 
společně s bratrem Antonínem 
v roce 1966. V roce 1974 byl 
zvolen jednatelem ZO Benešov a ve vedení organizace je až 
do dnešní doby (37 let ve funkci jednatele, dále nákazový 
referent a nyní ve funkci předsedy). Dlouhá léta byl velmi ak-
tivní i v okresním výboru Benešov a to především jako pečlivý 
nákazový referent. Chtěli bychom mu touto cestou poděkovat 
za vše, co pro naši organizaci a včelaření na benešovsku 
dělal a stále dělá, za péči, kterou věnuje svým včelkám, a zá-
roveň bychom mu rádi popřáli všechno nejlepší a do dalších 
let především pevné zdraví, aby se své oblíbené činnosti mohl 
věnovat co nejdéle. 

Za ZO Benešov jednatelka Ing. Hanka Chmelová

Miloslav Černý 85
Narodil se 8. 7. 1934 v obci Medový Újezd 
a to jako by předurčilo jeho budoucnost. 
Ze začátku včelařil se svým otcem a od 
roku 1976 už samostatně. V ZO ČSV Jab-
lonec n. N. je dlouholetým důvěrníkem 
a druhé volební období jejím předsedou. 
Dále byl členem OO Jablonec n. N., kde 
se aktivně zapojoval do činnosti výboru. 
Je držitelem vyznamenání Vzorný včelař a Zasloužilý včelařský 
pracovník. Má 12 včelstev a odchovává matky pro svoji potřebu 
a pro naše včelaře. I přes svůj věk se pustil se synem do stavby 
nového včelína. Za jeho aktivní činnost pro včelaře mu patří vřelý 
dík a přejeme mu pevné zdraví do dalších let.

Za včelaře ZO Jablonec n. N. a za výbor OO Jablonec n. N.
Předseda OO ČSV Jablonec nad Nisou Rudolf Hable 

Jiří Melichar slaví 90
Dne 18. 7. 2019 se dožívá vý-
znamného životního jubilea přítel 
Jiří Melichar, dlouholetý člen a 
kronikář ZO Mladošovice. Je také 
autorem textu pamětní desky na 
budově Obecního úřadu v Mlado-
šovicích, která připomíná hrůzy 
2. světové války. Významně se 
podílel na práci spojené s Almana-
chem vydaným k 80 letům mlado-
šovického spolku. Je autorem celé 
řady pamětních listů. Shodou okolností jsou jeho devadesátiny 
také devadesátinami včelařského spolku Mladošovice.

Milý Jiří, k Tvému životnímu jubileu Ti jménem svým i jménem 
ostatních včelařů spolku přeji pevné zdraví a stálý optimismus 
do dalších let. Děkuji Ti za práci, kterou jsi vykonal. Jsi nám všem 
příkladem v pracovitosti a poctivosti.

Ing. Miroslav Jelínek, předseda ZO Mladošovice

Životní jubileum  
přítele Josefa Tkáče
V neděli 14. července 2019 se 
dožívá 90 let pan Josef Tkáč, dlou-
holetý bývalý předseda a vedoucí 
včelařského kroužku ZO ČSV Kozlo-
vice. V jeho osobě se spojily vztah 
k přírodě, truhlářské řemeslo i obě-
tavost, poctivost a vztah k lidem. 
Díky těmto vlastnostem toho tolik 
pro včelaře v Kozlovicích udělal.
Do dalších let Ti, milý příteli, přejeme hodně zdraví a spokoje-
nosti. Včelaři z Kozlovic, Měrkovic a Lhotky

S přáním se připojuje i rodina. Přejeme Ti mnoho dalších 
šťastných dnů, hodně radosti v přírodě a s lidmi, kteří si Tě 
váží a kteří Tě mají rádi. Jsi vzácný člověk, buď hodně zdravý 
a radostný.

Dcery Jana, Marta, Věra, Hanka, Šárka a Květa s rodinami



PRO ČLOVĚKA:
• Dekorativní „bodlák“
• Tvorba biomasy (energetická rostlina)
• Léčivá rostlina pěstovaná pro semena = 

Cardui mariae fructus (obnova 
poškozené jaterní tkáně, antioxidant); 
tablety tinktury, olej, čaje

PRO PŘÍRODU:
• Květy jako zdroje nektaru a pylu pro 

hmyz
• Olejnatá semena jako potrava pro řadu 

ptáků 

BOTANICKÁ CHARAKTERISTIKA:

• 150–200 cm vysoká jednoletá bylina
• Listy v přízemní růžici i lodyžní laločnaté, 

úkrojky zakončené ostnem
• Fialové trubkovité květy v úborech až 

7 cm v průměru
• Plodem jsou nažky s bělavým chmýrem

Ostropestřec byl v Evropě pěstován jako 
zelenina. Mladé listy se používaly jako 
náhrada za špenát, mladé stonky se 
upravovaly na způsob chřestu, kořeny se 
jedly v úpravách jako černý kořen, květní 
lůžka byla připravována jako artyčoky.

Kvůli bílým pruhům na listech je nazýván 
také „mariánský bodlák“ – pár kapek 
mléka Panny Marie prý spadlo na listy 
během kojení malého Krista.

OSTROPESTŘEC PRO VČELU VČELA PRO OSTROPESTŘEC

Doba květu: ČERVEN–ČERVENEC

Zdroj nektaru:

množství Neměřeno, 
ale včely 

vyhledávají 
velmi 

intenzivněcukernatost

Zdroj pylu:

množství, 
kvalita

Velké 
množství pylu

barva 
rousků zvýšení výnosů semen až o 20 %

Poznejte a pěstujte: Ostropestřec mariánský
Pomůžete nejen sobě a včelám, ale i celé přírodě

Připravila: Miroslava Novotná



Ostropestřec  
mariánský
Silybum marianum


