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Úvodník
 

Milé kolegyně a milí kolegové! 

Tento náš Zpravodaj, připravovaný v předjaří 
2015, shrnuje naši činnost za uplynulý kalendářní 
rok 2014. O hlavních událostech jsme se snažili 
vás informovat formou e-mailů, případně při 
osobních setkáních, další informace k Vám 
chodily v zápisech z jednání výkonné rady, ovšem 
ty jsou značně strohé. Proto je, myslím, prospěšné 
přinést přehled za minulý rok formou 
eZpravodaje. 

Sněm 

Dne 22. března proběhl v Brně sněm společnosti, 
tedy historicky teprve druhý, když ten první v r. 
2011 byl ustavující. Na druhém sněmu jsme 
shrnuli činnost za uplynulé tři roky a 
prodiskutovali a navrhli další směrování 
společnosti. Bylo zvoleno vedení společnosti 
(výkonná rada - VR) s malou změnou v jejím 
složení, protože pro 7 člennou VR se bohužel 
nepodařilo najít více kandidátů na výběr pro 
volbu. Věřím, že pro třetí sněm, který plánujeme 
na příští rok, bude širší výběr. Ve složení VR tak 
došlo k jediné změně – za jejího nového člena 
sněm zvolil ing. Josefa Kalu. Hned po sněmu se 
VR ujala práce a dala mi hlasováním důvěru pro 
funkci předsedy, za místopředsedu zvolila ing. 
Karla Skřivánka. V tomto složení rada pracuje 
dosud. Podrobnosti jsou uvedeny v zápisu ze 
sněmu, kompletní ho najdete v naší privátní sekci 
na www.msvv.cz V zápisu jsou jako příloha i 
souhrny hospodaření za tři roky existence 
společnosti, pro každý zvlášť a revizní zpráva 
revizora Vladimíra Saboloviče.  

V odpoledních hodinách po sněmu proběhlo ještě 
vyhodnocení VT projektu za rok 2013 a 
doprovodný program k praktickým záležitostem, 
který vedl Bronislav Gruna. Protože 
zdokumentovaných výsledků VT projektu bylo 
poskrovnu, rozhodli jsme se dosavadní model 
projektu opustit a raději pořádat pracovní setkání s 
výkladem, výměnou poznatků v terénu a 

praktickými ukázkami, nejlépe na včelnicích 
členů společnosti.  

V členské základně nenastaly velké změny. V r. 
2014 jsme přijali 4 nové členy a jeden členství 
ukončil. Takže ke konci roku nás bylo 36. 
Zajímavé pro vás může být, že máme prvního 
kolektivního člena, právnickou osobu ze 
Slovenska s dlouhým názvem (NPPC – VÚŽV 
Nitra, tj. Národné poľnohospodárske a 
potravinárske centrum – Výskumný ústav 
živočíšnej výroby Nitra, ústav včelárstva 
Liptovský Hrádok).  

Pracovní setkání  

Výkonná rada vloni jednala celkem pětkrát.  

V březnu došlo ke změně na pozici jednatele 
společnosti, funkce se ujal Karel Sládek. On a 
nový místopředseda Karel Skřivánek iniciovali 
setkání kvůli seznámení se s prací v těchto 
funkcích a také chtěli prodiskutovat představy o 
dalším směřování společnosti. Proto se 
uskutečnila dvě pracovní setkání, která nakonec 
měla charakter jednání VR, a tak z nich byl 
pořízen jeden zápis. První setkání proběhlo v 
Petrušově 25. dubna a druhé u Matelových v 
Branticích 10. května, obojí za asistence 
pracujících včel. Při těchto dvou setkáních jsme 
nejen chvíli včelařili, ale probrali jsme již dříve 
připravenou zprávu pro ministra zemědělství a 
také nadnesli možnost konat na podzim další 
odbornou konferenci, ač tu jsme původně 
plánovali až o rok později.  

Zpráva pro ministra zemědělství o situaci v oboru 
s nástinem návrhů k řešení vznikla jako reakce na 
výzvu pana ministra. Ujal se toho Český svaz 
včelařů, ale vzhledem k odlišným našim názorům 
na zásadní otázky oboru jsme zprávu sepsali 
zvlášť za naši společnost a tak ji i doručili. 
Odezvu jsme však do konce roku žádnou 
nezaznamenali.  
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V Branticích byl vysloven návrh uspořádat třetí 
konferenci v listopadu 2014. Protože reakce byla 
spontánní a jednoznačná – uskutečnit, navrhli 
jsme hned její zaměření a to „Ekologie chovu 
včel“, a poté začali připravovat její obsahovou 
náplň a ostatní nezbytné záležitosti.  

Jak jsme to měli v plánu, Bronislav Gruna svolal 
pracovní setkání členů na naše testovací stanoviště 
do vojenského újezdu Libavá, a to na 26. 
července. Posezení s besedou pak probíhalo v 
nedalekém Potštátu. Odpoledne nás hostil 
František Maršálek v Partutovicích, kde nám 
ukázal starý větrný mlýn, který vlastní a o nějž se 
stará, a podal výklad o jeho historii a o tom, jak 
fungoval. O této velmi užitečné akci najdete 
podrobnější samostatnou zprávu i s pár obrázky.  

Mendelovo centrum 

Za zmínku stojí také to, že naše společnost se v 
srpnu stala členem neformálního uskupení 
zvaného Mendelovo centrum. To při Mendelově 
muzeu v Brně sdružuje instituce mající vztah ke 
Gregoru Mendelovi, resp. k jeho odborné činnosti. 
K události byla zveřejněna tisková zpráva, jíž 
najdete i na našich stránkách zde: mendelovo 
centrum. V prosinci pak (12. 12.) jsem se 
zúčastnil jednání členů Mendelova centra, které 
svolal ředitel Mendelova muzea Mgr. Ondřej 
Dostál a jež se zabývalo hlavně přípravou oslav 
150. výročí zveřejnění výsledků Mendelových 
výzkumů v r. 2015.  

Konference 

Přípravy naší třetí odborné konference pro 
veřejnost jsme završili v sobotu 22. listopadu její 
realizací. Stejně jako ta naše úplně první v r. 2011, 
tak i tato konference se konala v krásném 
prostředí Mendelova muzea, vlastní jednání 
potom v jeho refektáři. Zájem o účast byl o něco 
větší než kapacita sálu. Konferenci o ekologii 
chovu včel si vyslechlo 100 účastníků, z nich bylo 
21 členů naší společnosti. Z 13 vystoupení jich 9 
prezentovali naši členové, resp. z 11 referujících 
bylo 7 členů naší společnosti. Tedy obsahově jsme 
i tuto konferenci zajistili převážně z našich řad.   

A myslím, že na dobré úrovni. Neznamená to 
ovšem příští konference zajišťovat jen našimi 
odborníky. Snahou bude i nadále v prvé řadě 
zajistit obsahově zajímavou náplň takové akce. 
Mám-li stručně konferenci hodnotit, po 
organizační i obsahové (odborné) stránce ji lze 
označit za vydařenou. Nakolik, to nechme na 
druhých, ať na Vás – členech společnosti – anebo 
i na dalších účastnících. Ještě jednou i tou cestou 
musím poděkovat všem, kdo se podíleli na 
přípravě konference i zajištění jejího průběhu v 
den konání. Pro prezentaci našich cílů a názorů 
směrem ke včelařské veřejnosti (a nejen k ní) jde 
o velmi důležitý počin.  

Ve výkonné radě jsme projednali a rozhodli, že z 
loňské konference nebudeme připravovat sborník 
referátů. Místo toho chceme připravit publikaci 
charakteru monografie o ekologii chovu včel se 
zahrnutím příspěvků z konference plus dalších 
podobného zaměření. Oslovili jsme proto možné 
autory a požádali je o články. Sestavení publikace 
se ujal iniciátor této aktivity Karel Sládek s 
odbornou pomocí doc. Vladimíra Ptáčka. Vydání 
publikace je projednáno s vydavatelem a rádi 
bychom, aby spatřila světlo svět do konce tohoto 
roku. 

Jednání se SVS 

Státní veterinární správa (SVS) připravuje novou 
vyhlášku o tlumení včelích nákaz. Tedy má to být 
samostatná vyhláška jen o nákazách včel, ne jako 
nyní, kdy je vyhláška společná pro všechny druhy 
hospodářských zvířat. Její název je "Vyhláška o 
veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev 
a o opatřeních pro předcházení a zdolávání 
některých nákaz včel". Nová vyhláška má platit 
od r. 2016. SVS připravila svůj návrh textu 
vyhlášky a v červnu k němu svolala jednání. 
Kvůli pro nás naprosto nevhodnému času jsme se 
z jednání omluvili, ale poslali písemné 
připomínky. V září pak Český svaz včelařů zval 
včelařské subjekty k jednání o jím upravené 
podobě vyhlášky. Nezúčastnili jsme se hlavně 
proto, že bylo svoláno pouhé dva pracovní dny 
před termínem! Ale také z toho důvodu, že jsme 
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chtěli jednat přímo se SVS, protože spolupráce s 
vedením ČSV se opakovaně ukázala být téměř 
nemožná. A především usilujeme o samostatnost 
v odborných otázkách a vlastní vliv na důležitá 
rozhodování. Chystalo se druhé jednání k 
vyhlášce na SVS v listopadu. Pozváni jsme 
nebyli, ale po námitce jsme pozvání dodatečně 
obdrželi. Ovšem na dodání našich návrhů ke znění 
jednotlivých částí vyhlášky jsme dostali pouhý 
týden. Naštěstí naše připomínky a návrhy pro 
jednání svolané na 27. listopadu byly k projednání 
akceptovány, ačkoliv jsme si je nemohli důkladně 
promyslet a ve vedení prodiskutovat.  

Na sezení na SVS 27.11.2014 jsme se zúčastnili 
ve složení Čermák – Danihlík. Nejrazantnější 
změna, kterou jsme navrhovali spolu s PSNV a 
také za podpory sdružení  Dubická včela, o.s. 
pana Fr. Vlčka, tj. vyjmutí varroózy ze seznamu 
nebezpečných nákaz a zrušení od toho odvislé 
povinnosti každého včelaře nechat vyšetřit zimní 
měl na varroózu, přijata nebyla, jak jsme i 
očekávali. Proč o takovou změnu usilujeme, to 
myslím nemusím vysvětlovat, zdůvodňovali jsme 
ji už několikrát. Jako nebezpečná bude varroóza 
vedená, dokud bude v seznamu ve veterinárním 
zákonu. Ten má být v blízké době novelizován, a 
tak tu je určitá příležitost. Na jednání 27.11. bylo 
akceptováno několik změn do připravované 
vyhlášky proti nynější úpravě. Přijat byl náš návrh 
rozšířit možnosti vyšetřování přítomnosti zárodků 
původce moru plodu Paenibacillus larvae ve 
vzorcích včel odchycených z plodových plástů. 
Zahraniční výzkum totiž potvrdil vhodnost včel 
pro tento účel – výbornou záchytnost už raných 
stadií nákazy i ve srovnání s úlovou mělí. Přináší 
to velkou výhodu v tom, že vzorek včel lze 
odebrat okamžitě a na rozdíl od měli tak získat 
časovou úsporu, resp. náskok cca 4 týdnů, což je v 
sezoně klíčové. Záleží potom hlavně na dalších 
krocích SVS, jestli tuto výhodu zúročí. Věříme, že 
vzorek včel bude do vyhlášky odpovídajícím 
způsobem zakomponován.  

Akceptován nebyl náš další důležitý návrh na 
dohledávání zdrojů moru stejně jako při předchozí 
novele vyhlášky, a to s odůvodněním, že 

navrhovaný postup nemá oporu v nynější 
legislativě. Bohužel, nebyla přitom ochota 
legislativní řešení hledat a umožnit. A vlastně ani 
čas nebyl, protože při účasti 11 subjektů mimo 
ústředních institucí se jen probíraly všechny jimi 
dopředu předložené návrhy. Takovýto postup 
přípravy vyhlášky považuji za nevyhovující. 
Mnohem efektivnější by bylo text normy nejdříve 
připravit v menším kolektivu odborníků včetně 
legislativce, až potom ji projednávat s dalšími.  

S přípravou vyhlášky o nákazách včel souvisí 
ještě naše zapojení se do formulování přílohy k 
vyhlášce, jejíž přípravy se ujalo hnutí Šance pro 
včely. V posledních několika prosincových dnech 
jsme podobu textu ještě upravovali a doplňovali, 
protože počátkem ledna měla být na SVS. Opět 
jsme na to dostali jen pár dnů. Příloha má uvádět 
další opatření k prevenci a tlumení nebezpečných 
nákaz včel, které nebudou ve vlastním textu 
vyhlášky.  

Zdravotní problematice jsem zde věnoval hodně 
místa, protože tu asi všichni považujeme za velmi 
důležitou, ne-li rozhodující pro chov včel, což 
mnozí včelaři vnímají zvláště intenzivně v 
současné situaci po loňských zvýšených úhynech 
(kolapsech) včelstev.  

Projekt pro NNO 

Věcně s tím souvisí naše další aktivita. Na podzim 
jsme poprvé za naše téměř čtyři roky existence 
vypracovali a na Ministerstvo zemědělství v 
listopadu podali žádost o dotaci pro nestátní 
neziskovou organizaci (NNO). Těsně před 
koncem roku jsme na stránkách ministerstva našli 
informaci, že naše žádost byla přijata, podpora 
schválena. Chceme tak se státní podporou 
posunout o něco dále náš VT projekt, tedy začít 
testování včelstev na hlavní schopnost vedoucí k 
varroatoleranci, tj. varroasenzitivní hygienu 
(VSH). Jednoletý projekt má název „Vyhledávání 
včelstev se znaky rezistence proti parazitickému 
roztoči Varroa destructor“. O stavu příprav a 
realizace projektu jste a budete průběžně 
informováni.  
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Uvedl jsem jen některé aktivity naše anebo ty, kde 
jsme se nějak zúčastnili. Samozřejmě bylo toho 
více. Většina z Vás, členů Mendelovy společnosti 
pro včelařský výzkum, jste i samostatně působili v 
oboru kromě péče o svoje včelstva také 
prostřednictvím komunikace se včelařskou 
veřejností, osvětovou činností, vysvětlováním 
problémů v různých diskusích, někteří i příspěvky 
v časopisech nebo denním tisku. To vše má svůj 
význam pro náš obor.  

V nastávající sezoně Vám všem přeji spokojenost 
s výsledky chovu, zdraví Vašim včelám i Vám 
osobně. A těším se na naše další setkání, nejlépe u 
včel, jež jsou vždy velmi přínosná. 

Květoslav Čermák,  předseda MSVV 

únor 2015 

Pracovní setkání na včelnicích
 

V sezóně 2014 jsme se sešli na třech včelnicích 
našich členů. Dvě z těchto setkání byla iniciována 
výkonnou radu k definování strategií a dalších aktivit 
naší Mendelovy společnosti pro včelařský výzkum. 

1. Petrušov 2014 

První pracovní setkání nově zvolené Výkonné rady 
po 2. sněmu proběhlo 25. 4. 2014 v Petrušově na 
Chovatelské a šlechtitelské stanici Květoslava 
Čermáka. Záměr setkání bylo podebatovat o 
budoucích aktivitách MSVV a projednat strategii při 
zpracování zprávy pro MZe o stavu včelařství. 
Začátek akce byl zcela neformální. Květoslav 
Čermák pro účastníky připravil několik praktických 
ukázek práce na včelnici: 

• příprava chovného včelstva, založení serie,  
• rozšíření včelstva se záměnou pořadí nástavků dle 
metodiky nízkých nástavků  
• kontrola stavby mezistěn s menšími buňkami,  
• kontrola plastových mezistěn a plastových souší 
vložených včelám před 5 dny,  
• vyhodnocení míry zalétávání včel do sousedních 
úlů.  
• odlévání mezistěn na ručním lisu 
 

Oficiální část v Petrušově 

Prodiskutovali jsme představy o dalším směřování 
společnosti a definovali úkoly na nejbližší období. Na 
pořadu dne byla příprava Zprávy o stavu včelařství 

pro MZe. Zápis o tomto 12. jednání VR je v privátní 
sekci našeho webu. 

Karel Skřivánek,  místopředseda MSVV březen 2015     

Stavba díla na plastových a voskových mezistěnách 

s rozměrem buňky 4,9 a 5,1 mm 

Odlévání mezistěn na ručním lisu s vodním chlazením 
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2. Brantice 2014 

Druhé setkání bylo 10.5.2014 v blízkosti polských 
hranic, na včelnicích rodiny Matelů v okolí Krnova. 

Toto zasedání bylo otevřené, a tak pozvání přijali i 
milí hosté mimo výkonnou radu MSVV. 

Počasí se vydařilo. Exkurze byla zahájena prohlídkou 
výrobního provozu firmy VEMAT (výroba šňůr, lan, 
textilní galanterie) a zázemí firmy, jejíž součástí je 
také sklad se včelařským zbožím www.nastavky.cz a 
přidružená včelnice za hlavní budovou společnosti. 
Zde jsme měli mimo jiné možnost si prohlídnout, jak 
prosperují včelstva s inseminovanými matkami 
kolegy Ing. Květoslava Čermáka.  

Také jsme mohli všichni obdivovat jeho zručnost a 
umění při nápravě matky, které byl s největší 
pravděpodobností neopatrností při dřívější 
manipulaci zdeformován zadeček. Květoslav se 
obratně ujal matky, které jemně narovnal exoskelet. 
Tato vynikající matka se do 14 dnů ještě rozkladla a 
odebírali jsme od ní až do léta 2014 (kdy tato tříletá  
matka uhynula) výborné plemenivo.  

Dále jsme se podívali na sdružený oplodňáček 
zhotovený z nástavku Langstroth, s rámky poloviční 
délky této rámkové míry. Výhodou oplodňáčku je 
mimo jiné možnost jeho sestavení bez ometání včel. 
Tímto nápadem jsme se inspirovali od polských 
přátel, kteří k nám občas zavítají: 
http://www.polbart.com/matki-pszczele  

Nalarvili jsme do připravených sběrných oddělků a 
přesunuli jsme se na nedalekou včelnici. Občerstvili 
jsme se společným obědem a při kávě rokovali o 
budoucích plánech naší společnosti. Díky počasí jsme 
se mohli usadit přímo v blízkosti česen úlů a 
pozorovat intenzivní pylovou a nektarovou snůškou. 
Mimochodem jsme měli možnost ochutnat včelami 
čerstvě přinášenou sladinu a vodu. Létavky lze totiž 
bez jejich poškození přimět k vyvrhnutí obsahu 
medného volátka.  Na tomto zasedání padlozávěrečné 
rozhodnutí o uspořádání později velmi úspěšné 
odborné konference v Mendelově muzeu v Brně na 
podzim 2014.                                                                                                                                                                                  

Závěrem jsme ještě navštívili včelín nad krnovským 
letištěm. Prohlédli jsme si včelstva, která byla v roce  

2013 převedena na plastové rámky s rozměrem 
buňky 4,9 mm. Ze čtyř včelstev na tomto rozměru 
buněk se jedno výborně přizpůsobilo a respektovalo 
nastavený rozměrový rastr buněk. 

Leopold Matela  březen 2015 

Poškozená matka … 

… a po nápravě 

Vzorně vystavěný plodový plást s buňkami 4,9 mm 

 



 

eZpravodaj 
 

 

 

Číslo 4  
Březen 2015  

   

 

 

 

 

Náměty a připomínky pište na kancelar@msvv.cz    Strana   6 

3. Libavá 2014 

Na Svatou Annu  26.7. se otevírá na jeden den  
vojenský prostor Libavá velké slavnostní pouti. 

Rozstřílené a znovu obnovované místo bývalé 
vzdělanosti na vás dýchne poselstvím dávné 
minulosti. Kostel Sv. Anny ve Staré vodě ožívá ... 

Byly jsme překvapeni příběhem tohoto kraje, kde v 
zdevastované a dlouho neudržované a na druhé straně 
přírodně zachovalé krajině má MSVV díky aktivitě 
Bronislava Gruny svou první testační stanici. Je to 
krajina, kde včelí panušky jsou brzy trubcokladné. 
Není, kým by byly dostatečně oplodněny. 

Testační stanice leží v nadmořské výšce 600 m. Mezi 
trávou, neudržovanými pastvinami, pod hustým 
stromovím. Půda přes 50 roků nezasažená herbicidy. 
Nedotčená fauna se svými květenstvími. Včelaření je 
tu jiné. První snůška je koncem května, včelstva mají 
dlouhou zimu. Ale genetický materiál sem dovezený 
je tu svůj, jediný toho druhu. Jako při prvotním 
zrození. 

Viděli jsme včelstvo se třemi nástavky medu. 
Zkoušeli jsme vyfukování včelstev pomocí fukaru a 
upraveného nástavku zpět přímo do úlu. 

Sezona 2014 na testační včelnici Libavá 

Zimu 2013/2014 přežilo v dobré kondici 47 včelstev. 
Jedno včelstvo bylo zrušeno pro delší dobu trvající 
bezmatečnost. Po dubnové snůšce z jív a trnek 
nastalo květnové bezsnůškové období a rozplodovaná 
včelstva opět vyčerpala veškeré rezervní medné 
zásoby. Po zkušenostech z předešlé sezóny jsem s 
tímto vývojem již počítal, a tak, zatímco jinde jsem 
po vydatné snůšce z řepky odebíral 1 – 2 plné 
nástavky medu, zde bylo nutné v poslední dekádě 
května dodat včelstvům 3 kg cukru na přežití. Protože 
jsem tuto situaci již předpokládal, reagoval jsem tak, 
aby včelstva nemusela drasticky omezit plodování.  

Příčina je jednoznačně v nabídce nektaru v přírodě 
blízké lesnaté krajině bez polí, sadů, udržovaných luk 
a pastvin. Buď je třeba na podzim nakrmit ještě o 5 – 
10 kg více, nebo přijmout tyto podmínky jako drsné 
selekční kritérium a rozchovávat plemenný materiál, 
který do začátku června ploduje jen střídmě a je 
adaptován na květnovou snůškovou pauzu. 

Domnívám se, že právě včela tmavá jako původní 
včela hercynských lesnatých oblastí mohla být kdysi 
přizpůsobena právě takovým snůškovým 
podmínkám. Z důvodu pomalého jarního rozvoje 
neobstála v kulturní krajině v konkurenci s 
prošlechtěnou kraňkou, ale na Libavé, kde nastupuje 
bohatá snůška až během června, by podobný ekotyp 
mohl lépe obstát. 

V loňské sezoně se během června vyrojila jen 3 
včelstva a 2 z nich zůstala bezmatečná. Tato včelstva 
byla v srpnu zrušena. 

Od rozkvětu maliníku v první polovině června začala 
relativně vydatná snůška. Kromě maliníku nosila 
včelstva od počátku také tmavou medovici, 
pravděpodobně z puklice poloskryté na smrcích. 
Snůška medovice trvala až do poloviny července, 
takže mohlo být na konci července vytočeno v 
průměru 23 kg téměř výhradně medovicového medu. 
Podhorské oblasti severní Moravy včetně Libavé 
byly jedny z mála oblastí, kde loni byla letní snůška. 
Medovicová snůška probíhala za mimořádně nízké 
relativní vzdušné vlhkosti, a tak měl tento med 
extrémně nízký obsah vody. V průměru po vytočení 
měl 15,5 % vody. V některých buňkách jsem naměřil 
hodnoty i pod 14 %. Takový med šel obtížně vytočit 
pro svoji viskozitu. Bylo třeba prodloužit vytáčecí 
čas na trojnásobek. Přesto zůstávalo v plástech 10 – 
20 % medu, který nebylo možné získat bez destrukce 
plástu. 

Na konci července dostala včelstva v průměru 20 kg 
cukru a byla zazimována v prostoru jednoho 
vysokého a jednoho nízkého nástavku. Díky letní 
snůšce byla včelstva zazimována v dobré síle. 

V říjnu a listopadu bylo provedeno ošetření fumigací 
a spočítána roční populace. Zjištěné spady byly 
překvapivě vysoké vzhledem k izolovanosti včelnice, 
většinou v rozmezí   1000 – 1500 kleštíků. Předchozí 
podzim proběhla běžná fumigace, takže jsem 
očekával spady 200 – 300 kleštíků. Při hledání 
příčiny je třeba se vrátit do sezóny 2013, kdy se na 
včelnici vyrojilo asi 40 včelstev z celkového počtu 
48. Některá včelstva se rojila i vícekrát. Po rojení v 
polovině června následovala vydatná snůška z 
medovice a lípy. Roje se jistě dobře zásobily na zimu 
a mnoho z nich mohlo úspěšně přezimovat. Kleštíci, 
přezimovavší v rojích, se pak během sezóny 2014 
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mohli vracet jako bumerang do včelstev na naší 
včelnici. Při poměru rojů a chovaných včelstev 1:1 a 
úspěšném přezimování rojů se mohla stát izolovanost 
stanoviště spíše nevýhodou. I to je podle mého 
názoru cenná zkušenost, která nám pomáhá pochopit 
vzájemné interakce populací včel v krajině. 

Po celou sezónu mně s pracemi na včelnici ochotně 
pomáhal František Maršálek z nedalekých Partutovic, 
za což mu děkuji.   

Bronislav Gruna   březen 2015 

 

Testační stanice Libavá 

  Debata  

 

 

 

 

Zátiší na Libavé 

Na mlýně u Františka Maršálka 
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Třetí odborná konference 
„Ekologie chovu včel“  

 

Na podzim jsme uspořádali třetí odbornou konferenci 
pro veřejnost a to v sobotu 22. listopadu 2015. Stejně 
jako první konference v r. 2011, tak i tato se konala v 
krásném prostředí Mendelova muzea, které je 
součástí Starobněnského kláštera.  

Připomeňme si hlavní referáty, které byly na 
konferenci prezentovány: 

I. Blok 

MVDr. Zdeněk Klíma, „Ekologický chov včel v 
České republice“  

Doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D., „Bionomie 
samotářských včel“  

Doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D., 
„Environmentální kontexty ekologického chovu 
včel“  

RNDr. František Kašpar, „Účinnost dlouhodobého 
odpařovače kyseliny mravenčí v tříletém polním 
pokusu“  

Ing. Květoslav Čermák, CSc., „Podmínky pro 
kulturní chov včel“  

II. Blok 

Doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D., „Včely a pesticidy“  

RNDr. Tatiana Čermáková, „Hodnotenie rizika 
prípravkov na ochranu rastlín pred zavedením do 
praxe“  

Ing. Juraj Majtán, Ph.D., „Glukozo oxidáza a 
defenzín-1: klúčové faktory v ochrane včelstva“  

Mgr. Marian Solčanský, „Volná stavba plástů a 
produkce vosku bez reziduí léčiv“  

 

 

 

 

 

 

III. Blok 

Ing. Klára Nepustilová, „Možnosti uplatnění 
medonosných druhů v krajině“  

Doc. RNDr. Vladimír Ptáček, CSc., „Zdroje snůšky 
na Mendelově včelíně“  

Mgr. Bronislav Gruna, „Fakta a mýty o trnovníku 
akátu“ 

Průběh konference „Ekologie chovu včel“ 

Konference ve stínu velkého včelaře a genetika 
Johanna Gregora Mendela 

Vstupní příspěvek předsedy společnosti Ing. 
Květoslava Čermáka, CSc. zdůraznil odkaz Johanna 
Gregora Mendela, vynikajícího včelaře, který 
experimentoval se včelami v prostorách brněnského 
opatství. Na tomto významném místě se samotná 
konference konala. Dobové články ve „Včele 
brněnské“ svědčí o Mendelově touze pochopit 
zákonitosti života včel. Přísně metodicky a vědecky 
vedl chov svých až 40 včelstev na včelíně 
vybudovaném v r. 1871. Zde Mendel choval včely 
několika plemen. Pro své pokusy vybudoval voliéru 
na páření včelí matky s trubci. Experiment se 
nezdařil, protože v přírodě páření probíhá výhradně 
volně na trubčích stanovištích. Přesto lze jeho včelín 
považovat za jednu z prvních včelařských laboratoří 
v Evropě. 

První dopolední blok se týkal kontextů ekologie 
chovu včel. MVDr. Zdeněk Klíma referoval o 
kritériích pro uznání ekologického chovu včel v 
České republice. Pokud chce včelař získat tento 
certifikát, musí zajistit v tříkilometrové zóně kolem 
stanoviště včel výlučně ekologické zemědělství, 
nejlépe včelstva umístit do ekologicky cenného 
území. Úly musí mít pouze z přírodních materiálů, s 
vlastním koloběhem vosku využívaného na 
mezistěny. Péči o zdraví včel musí řešit pouze 
pomocí organických kyselin a éterických silic, bez 
užití syntetických akaricidů. 
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Příspěvek doc. Ing. Antonína Přidala, Ph.D. uvedl 
posluchače do taxonomie a popisu bionomie včel 
samotářek, se kterými je možné se setkat na našem 
území.  

Následoval doc. ThLic. Karel Sládek, Th.D., který 
obeznámil s environmentálními východisky 
ekologického chovu včel. Dotkl se různých podob 
antropocentrického a biocentrického přístupu k 
přírodě, který z různých úhlů pohledu hledí na 
hodnotu člověka a hodnotu přírody. Tyto přístupy 
vytvářejí rovněž různé postoje v otázkách trvalé 
udržitelnosti včelařství, např. kontrastní pohledy na 
příčiny současného syndromu zhroucení včelstev 
(CCD). Rok 2014 s vysokými úhyny včelstev na 
parazitární nákazu varroózu v České republice svědčí 
o nízké účinnosti stávající metodiky léčby, což na 
konferenci potvrdil zaměstnanec Výzkumného ústavu 
včelařského v Dole RNDr. František Kašpar. Jeho 
vstup seznámil s výsledky výzkumu účinků 
dlouhodobého odpařovače kyseliny mravenčí v 
tříletém polním pokusu. Pro lepší účinnost kyseliny 
mravenčí v tlumení varroózy během jarního období 
doporučil užívání odpařovače v kombinaci s 
podzimním léčením podle nařízení Státní veterinární 
správy, případně pomocí alternativního použití 
kyseliny šťavelové, což je úkol pro další výzkum a 
vývoj. 

Po obědě účastníky konference čekala prohlídka 
expozice Mendelova muzea nebo původního 
Mendelova včelína, kterou fundovaným výkladem 
provázel doc. RNDr. Vladimír Ptáček, CSc. Na 
včelíně je možné spatřit praktické užití různých 
úlových soustav, jak se v Československu vyvíjely v 
minulém století. 

Odpolední blok zahájil doc. Ing. Antonín Přidal, 
Ph.D. aktuálními poznatky o vlivu pesticidů na život 
včel. Mimo jiné konstatoval, že malé dávky 
užívaných pesticidů a nedostatečná klasifikace 
mořidel, pokud jde o  jejich vliv na včely, sice 
znesnadňují stanovení rizik, nicméně jsou důkazy, že 
existuje kumulativní účinek různých pesticidů, 
jejichž rezidua zůstávají ve vosku. A mořidla, která 
se koloběhem látek v přírodě dostávají do kořenů 
rostlin, zde metabolizují do látek ještě toxičtějších. 
Jsou pak obsaženy v nektaru rostlin, takže se sběrem 
včelami dostávají do úlů. Rizikové je především 

synergické působení, např. společná aplikace dvou 
různých pesticidů. Přítomnost těchto látek ve včelím 
obydlí nemusí způsobit bezprostřední úmrtí, ale může 
zkracovat délku života včel, což je faktor ovlivňující 
vitalitu včelstev.  

Příspěvek prvního zahraničního hosta, RNDr. 
Tatiany Čermákové, seznámil se způsoby hodnocení 
rizik pesticidů před zavedením do praxe, což je stále 
aktuální dialog mezi ochránci přírody a výrobci 
pesticidů. V mnohém navázala na předchozí 
přednášku a dokumentovala synergické působení 
pesticidů s insekticidním a fungicidním účinkem, což 
se často užívá ve formě mixu různých chemických 
přípravků v zemědělství.  

Následoval druhý zahraniční host, Ing. Juraj Majtán, 
Ph.D., zabývající se výzkumem přítomnosti glukózo 
oxidázy a defenzinu-1 v medu, což jsou 
antibakteriální látky významné pro imunitu včelstev 
v boji s infekcemi. Hladina těchto látek v medu je 
variabilní. Jejich přítomnost vypovídá o kvalitě medu 
a o možnostech jeho využití v lékařství, např. při 
léčbě popálenin.  

Před přestávkou na kávu vystoupil Mgr. Marian 
Solčanský, který na svém včelařském stanovišti 
experimentoval s volnou stavbou plástů v medníku, 
aby získával med z voskového díla nezatíženého 
rezidui pesticidů z léčení varroózy.  

Poslední tematický blok o včelách a krajině otevřela 
Ing. Klára Nepustilová. Informovala o současné 
legislativě využívané při tvorbě krajiny, o dotačních 
programech a o možnostech, jaké mají pro tvorbu 
krajiny samotní včelaři, což doložila na vlastním 
projektu včelařského arboreta v Praze Tróji.  

Včelař a farmář Mgr. Bronislav Gruna vyznal své 
dilema včelaře a zároveň ekologa ve vztahu k akátu, 
který je na jednu stranu zdrojem snůšky s komerčním 
zhodnocením akátového medu a na druhou stranu 
dokáže postupně expandovat do krajiny způsobem 
velmi agresivním a vylučuje chemické látky, které 

ničí okolní rostliny. Příspěvek seznámil s historií 
dovozu akátu na území Evropy od počátku 17. století, 
jeho stanovištními nároky a se stavem jeho rozšíření 
v České republice a Maďarsku. Přednášející se kloní 
k individuálnímu řešení každé lokality.  
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Po faktech a mýtech o akátu přišla precizní přednáška 
doc. RNDr. Vladimíra Ptáčka, CSc., která přítomné 
seznámila se zdroji snůšky na Mendelově včelíně.  

Úvod i závěrečné slovo patřilo Ing. Květoslavu 
Čermákovi, CSc., který v poslední přednášce 
konference hovořil o podmínkách pro kulturní chov 
včel. Shrnul požadavky pro volbu včelařského 
stanoviště. Jakožto český odborník na šlechtitelskou 
práci se dotkl též tématu přizpůsobování povahy včel 
požadavkům včelaře, kdy se genetickou cestou snaží 
selektovat u včel vlastnosti jako mírnost a malá 
rozbíhavost, omezená rojivost, nižší loupeživost a 
tolerance k okolním včelstvům na stanovišti při 
vysoké produkci medu.   

Přednáškový sál 

 

Přednáška Kláry Nepustilové 

 

 

Konference „Ekologie chovu včel“ přispěla k dialogu 
nad aktuálními tématy v apidologii od našich i 
zahraničních předních odborníků. Příjemná atmosféra 
doprovázená věcnou debatou vytvářela prostor pro 
plodné setkání všech zájemců o život a chov včel.      

Karel Sládek, jednatel MSVV  listopad 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občerstvení pro účastníky konference 

Beseda u mendelova historického včelína 
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Dění v kanceláři MSVV 

 

Vážení členové Mendelovy společnosti pro včelařský 
výzkum, dovoluji si Vám v krátkosti přiblížit aktuální 
situaci v kanceláři, její pracovníky a náplň jejich 
práce. 

V kanceláři MSVV pracují tři lidé – ředitel, jednatel 
a administrátor. V současnosti probíhají změny na 
jednotlivých funkcích. Nyní jsme bez administrátora 
webových stránek, Vít Kalvoda ukončil členství k 9.3 
vystoupením. Přišel o včely a časové vytížení mu 
nedovolovalo se více věnovat tomuto oboru. Většinu 
práce admina nyní zastávám já, v případě nouze 
máme zajištěného externího administrátora. Je jím 
Jiří Kvapil z Moravské Třebové, který s námi již 
spolupracoval při přípravě listopadové konference. 
Zatím necítím potřebu funkci administrátora obsadit 
natrvalo. 

Funkci jednatele zastává Karel Sládek, ale i ten tuto 
funkci opustí. Ne však naše řady, nemůžeme si 
dovolit takto plýtvat lidskými zdroji a nevyužít jeho 
nadšení by bylo škoda. Práce jednatele je zaměřena 
téměř výhradně na evidenci členské základny a práci 
s tímto spojenou. Karel Sládek je pracovně velmi 
vytížen, často je pracovně mimo republiku. V 
současnosti se plně věnuje spolu s Vladimírem 
Ptáčkem přípravě autorské monografie, kterou 
připravujeme jako výstup z listopadové konference. 
Funkci jednatele bude nově zastávat Karel Dvořák, 
od minulého roku náš nový člen, který má s 
administrativní činností bohaté zkušenosti. Bližší 
informace se o něm dočtete v představení nových 
členů.  

Post ředitele kanceláře zastávám třetím rokem, v 
podstatě od mého přijetí za člena MSVV.  

Mojí prací je většina administrativní činnosti a její 
koordinace. Úzce spolupracuji s předsedou a 
místopředsedou, v případě potřeby celou výkonnou 
radou. Jsem spojovacím článkem mezi MSVV a 
zbytkem světa. S nadsázkou říkám, že dělám tu 
nepříjemnou papírovou práci, aby odborníci z oboru 
mohli v klidu svůj čas věnovat důležitější činnosti.  

  

 

 

 Mrzí mě, že od některých členů nemáme téměř 
žádnou zpětnou vazbu, v podstatě ani netuším, jestli 
dostávají e-mailové zprávy, které rozesílám. Jediný 
kontakt, který máme, je při kontrole platby členských 
příspěvků. Nečinnost členů je obecně problém celé 
MSVV, prvotní nadšení vyprchalo...  

Rád bych Vás touto cestou vyzval, abyste se více 
zapojili do činnosti, komunikovali, podíleli se na 
akcích, které pořádáme. Je nás hrstka, ale za tu 
krátkou dobu existence je za námi vidět kus práce. 
Bylo by škoda nevyužívat znalosti a zkušenosti, které 
máte. Abych nekončil kritikou, tímto děkuji všem, 
kdo se jakýmkoliv způsobem podílíte na aktivitách 
MSVV a děkuji, že s Vámi mohu být přítom. 

Havelka Jan,  ředitel kanceláře  

 březen 2015 
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Změny v členské základně 

 

Od vydání minulého eZpravodaje č.2 došlo k 
několika změnám v naší členské základně: 

Členství v MSVV zaniklo:  

• Ing. Pavel Holub (zánik členství) 

• Vít Kalvoda (vystoupil) 

Výkonná rada přijala tyto nové členy MSVV:  

• ThLic. Karel Sládek, Th.D. 

• Ing. František Maršálek 

• Jiří Přeslička 

• Ing. Karel Dvořák 

• NPPC-VÚŽV Nitra, ústav včelárstva 
Liptovský Hrádok – zastupuje RNDr. Tatiana 
Čermáková 

Ke dni vydání tohoto eZpravodaje má naše 
společnost 36 členů. 

Vyzvali jsme nové členy aby se nám krátce 
představili, samozřejmě pokud chtějí:: 

ThLic. Karel Sládek, Th.D. 

se narodil 23. května 1973 v Chrudimi. Po 
absolvování Gymnázia Josefa Ressela vystudoval 
Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze 
v oboru fyzická geografie se zaměřením na krajinnou 
ekologii. Následně si rozšířil vzdělání ve filosofii a 
teologii, kdy vystudoval nejprve Filosofickou a 
následně Teologickou fakultu římské Università 
Urbaniana . V současné době působí jako docent na 
Univerzitě Karlově v Praze. Na Katolické teologické 
fakultě přednáší mimo jiné předmět environmentální 
etika. 

Vyučil se včelařem na Středním odborném učilišti v 
Blatné. Učil též základy přírodních věd a ekologie na 
včelařském učilišti v Nasavrkách. Je členem 
Mendelovy společnosti pro včelařský výzkum a 
Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ.  

 

 

Včelaří na Chrudimsku se svojí manželkou Evou na 
třech stanovištích s cca 30 včelstvy. 

O současném včelařství, včelách v kultuře a 
environmentálních kontextech včelaření publikoval 
tyto články: Včelí šifra v legendě o sv. Ritě 
(Včelařství 5/2012); Včely a „zlatý věk lidstva“ 
(Včelařství 6/2012); Řím a včely (Včelařství 8/2012); 
Tento způsob včelařského roku zdá se mi poněkud 
nešťastným. Opravdu? (Moderní včelař 5/2013); Proč 
vzniká nová rubrika Enviro? (s Janem Vodrákem, 
Moderní včelař 5/2013); Výchozí koncepty 
environmentální etiky: antropocentrismus a 
biocentrismus (s Janem Vodrákem, Moderní včelař 
6/2013); Včelaření pro 21. století podle otce 
Nikodima (Moderní včelař 2/2014); Tlumení 
varroózy v Itálii (Moderní včelař 3/2014); Nová 
hrozba pro evropské včelaření: Aethina tumida 
(Moderní včelař 5/2014); Časopis „Chrudimská 
včela“ aneb Čím žili včelaři v 19. století“ (Moderní 
včelař 6/2014). 

RNDr. Tatiana Čermáková 

V Ústave včelárstva v Liptovskom Hrádku, ktorý je 
súčasťou NPPC – VÚŽV Nitra, pracujem od roku 
1982 a od začiatku sa venujem vzťahu včelstvo – 
životné prostredie, lebo vždy som mala a mám blízko 
k prírode. V 80. rokoch minulého storočia to bola 
hlavne problematika celkového dopadu životného 
prostredia na včely a včelie produkty, čo plynulo 
prešlo do problematiky vplyvu pesticídov na včely, 
čomu sa venujem dodnes už ako expert Slovenskej 
republiky v oblasti hodnotenia rizík pesticídov na 
opeľovateľov a iné artropoda. Oblasť kvality, 
spracovania a využitia včelích produktov je druhá 
časť mojej práce od začiatku pôsobenia na ústave. 

Ústav včelárstva musí plniť aj úlohy, ktoré síce 
súvisia so včelárstvom, ale nie sú výskumného 
charakteru. Jednou z takýchto úloh, ktorú som 
dostala od zriaďovateľa (MPRV SR), bolo zriadenie 
a komplexná správa centrálnej evidencie chovateľov 
včiel a stanovíšť včelstiev, čo sa úspešne podarilo 
uviesť do praxe a od roku 2008 ústav včelárstva 
spravuje centrálny register včelstiev na Slovensku. 
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Ďalšou, nie síce výskumnou, ale dôležitou oblasťou 
pre včelársku prax, ktorej sa venujem, je vzdelávacia 
a prednášková činnosť pre včelársku prax a inú 
odbornú i laickú verejnosť. Už v roku 2004 som 
pripravila prvé akreditované včelárske vzdelávacie 
programy, ktoré sme na ústave realizovali pre 
včelársku verejnosť aj s využitím eurofondov. 
Týmito vzdelávacími programami sa neskôr 
inšpirovali aj ďalšie vzdelávacie organizácie, ktoré sa 
v súčasnosti podieľajú na vzdelávaní včelárov. Ústav 
včelárstva je garantom odborného vzdelávania 
včelárov a robí špecializované kurzy pre včelársku 
prax i veterinárnych lekárov. 

Podmienky pre chov včiel na Liptove sú v súčasnosti 
dosť zložité, k čomu prispieva vysoký výskyt 
populácie medveďa hnedého. Nájsť vhodné 
stanovište nie je jednoduché, tak aj preto momentálne 
nechovám vlastné včely, ale „včelárim len v 
ústavných“. Druhý dôvod je časová náročnosť prác 
spojená s vedením ústavu včelárstva i s 
vypracovávaním expertíz hodnotenia rizík pesticídov, 
čo vyžaduje plné nasadenie nielen počas bežného 
pracovného času. 

Môj vklad k práci v MSVV by mohol byť v 
oblastiach včelárstva, kde mám dlhoročné skúsenosti, 
a to v problematike dopadu životného prostredia na 
včelstvá, hlavne pôsobenia prípravkov na ochranu 
rastlín, čo je dôležité pre celkovú vitalitu včelstiev i 
kvalitu včelích produktov.  

Ing. František Maršálek 

V roce 2011 jsem ukončil Mendelovu lesnickou s 
zemědělskou univerzitu obor zootechnika, kde jsem 
měl možnost pracovat na diplomové práci na téma 
Hygienické chování včel, kyselina mravenčí a 
varoóza včely medonosné.V současné době pracuji 
jako OSVČ pro Českou pojišťovnu jako výhradní 
pojišťovací agent průmyslového pojištění. V osobním 
životě se věnuji hře na el. kytaru, sbíráním a renovaci 
historických kol a také průvodcuji po větrném mlýně 
spolu s mapováním historie mlynářství a života v 
kraji Libavska. Ke včelaření jsem se dostal už v 
dětství. Včelařil můj děda od svých zhruba 15 let, ke 
včelaření vedl mého otce od dětství, a oba dva mě v 
podstatě ke včelaření přivedli tím, že po mně chtěli, 
ať jim pomáhám. Postupně jsem staré úly, které jsem 
zdědil, vyměnil (kromě posledních dvou mor. 

univerzálů) za moderní tenkostěné nástavkové o r. m. 
39x24cm. Díky tomu se věnuji varroamonitoringu a 
data ukládám na webových stránkách.Cílem je chovat 
včelstva, která budou co nejméně zatížena použitím 
syntetických akaricidů, přitom budou mít nízkou 
míru napadení roztočem. 

Tímto mohu být pro MSVV nápomocen. Mohu 
pomoci s prováděním HYG testů nejen na svých 
včelstvech, ale také na pokusné včelnici ve VVP 
Libavá.  

Jiří Přeslička 

 Moje původní profese je pěstitel chovatel. 
Vystudoval jsem SZTŠ v Písku, obor pěstitel-
chovatel. Od roku 1980 do roku 2002 jsem pracoval 
v plemenářských službách. Napřed jako zaměstnanec 
a po roce 1989 jako soukromá firma. Zabýval jsem se 
inseminací, přenosem embryí a dodávkami software 
pro šlechtění (vyhodnocování výsledků šlechtění a 
sestavování připařovacích plánů). Koncem roku 2002 
a začátkem 2003 jsem pracoval na včelařském 
projektu v JAR. Pak jsem služby pro zemědělskou 
prvovýrobu opustil a začal pracovat ve strojírenském 
průmyslu. Pracuji jako programátor průmyslových 
robotů. 

Ing. Karel Dvořák 

Bydliště: Nová Včelnice, okr. Jinřichův Hradec, kraj 
Jihočeský. 

Vzdělání: VŠ elektrotechnická v Plzni, silnoproud 
(tehdy byly v Plzni všechny školy poctivé ☺). 

Profese: 

• od 1986 do 1992 směnový mistr na JE 
Dukovany, 

• od 1992 do 2011 Policie ČR. Zpočátku jako 
technik IT, později kriminální policie - 
analytik. 

• od 2011 starosta města. 

Včelařím od r. 2010, kdy se vlivem neustálého 
čumění do obrazovky monitoru dostavil absťák na 
přírodu. 


