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Jmenuji se Petr Klouček a již 15 let hospodařím na malé farmě na vršku Krušných hor. 
Chováme a paseme zvířata na přilehlých pozemcích. V poslední době se také zaměřujeme na 
podporu drobných (říkám jim neviditelných) tvorů. Vlastně jim vytváříme podmínky, aby se 
měli kde vylíhnout, co jíst a aby se mohli dále rozmnožit. Jedná se o „havěť“ všeho druhu, 
motýli, brouci, pavouci a v posledních letech i čmeláci. 
 
V naší nadmořské výšce přes 800 metrů nad mořem není dosti opylovačů. Osobně vím asi o 
třech včelařích, kteří zde chovají včely. Příroda si ale sama s tímto nedostatkem poradila a 
vymyslela čmeláka. Tento „včelí medvídek“ je odolný pracant, který od jara do podzimu 
brázdí naše louky a lesy, kde shání potravu nejen pro sebe, ale celou rodinu. Nebudu zde 
probírat jejich společenský vývoj a život, spíše se zaměřím na vztah člověka a tohoto tvora. 
Již několik let se s přáteli a kamarády kolem naší farmy podílíme na vytváření příznivých 
podmínek pro rozmnožování těchto tvorů. Přes naší malou organizaci Českého svazu 
ochránců přírody vyrábíme, umisťujeme a kontrolujeme domečky pro čmeláky, kterým se u 
nás říká čmelín nebo čmelákovník. Jedná se o dřevěnou krabici s tepelnou výstelkou, 
vletovým otvorem, izolací a větracím zařízením. V případech umístění mimo dosah přírodní 
vody je zde i umělé pítko. Na jaře se snažíme naše domečky obydlet tak, že pozorujeme 
probuzené mladé matky, jestli hledají hnízdo. Tyto matky šetrně odchytíme a pomocí 
upraveného nástroje (injekční stříkačka bez přední strany) ji opatrně vsuneme do hnízda. Za 
klapkou (proti návštěvě predátorů a škůdců) čeká matku chodbička z elektrikářského krku, 
který imituje přírodní hnízdo, nejčastěji opuštěnou myší díru. Matka doputuje do výstelky, 
která je buď z bavlny, nebo nastříhané čisté ovčí vlny. Matka je po dobu 5-15 minut zavřena 
ve čmelíně, aby si měla čas hnízdo prohlédnout. Po této době otevřeme klapku a matku 
necháme odletět. Při odletu sledujeme její chování, zda odlétá rovnou, nebo si mapuje terén 
pro případný návrat. Pokud je čmelín následně obydlen, matka si nanosí zásobu krmení a 
založí rodinu. Další podrobnosti asi nejsou potřeba, spíše se chci zaměřit na jejich činnost 
mimo čmelín. 
 
Čmelák díky svému jazyku dokáže opylovat květiny a byliny s dlouhou korunní trubkou, např. 
jetel. Čmelák je schopen létat i za dosti chladného počasí, za deště a při soumraku. Také umí 
mimo hnízdo přenocovat. Svojí činností pomáhá k opylování stromů, rostlin a bylin tam, kde 
včely nestíhají, nebo je jich zde z různých důvodů málo. Jejich činnost je patrná i při 
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průmyslovém pěstování, např. ve sklenících a sadech. U nás jsme letos zaznamenali i včely 
lesní a samotářky, ale hlavní práci zde odvedli čmeláci a motýli. 
 
Mladé matky v tuto dobu (srpen) opouštějí hnízdo, páří se a snaží se vykrmit. Na konci léta si 
najdou úkryt, kde budou hibernovat až do příštího jara. Její původní rodina na podzim 
zahyne a hnízdo utichne. Je to smutné, ale příroda to tak naplánovala. 
 
Tento článek píši s prosbou o toleranci a úctu k těmto tvorům. Jejich činnost člověku je velmi 
prospěšná a člověk by jim měl pomáhat anebo alespoň neubližovat. Snažíme se do 
podvědomí našich dětí a vnoučat dostat informace o potřebnosti těchto krásných tvorů v 
naší přírodě a potřebě jejich ochrany. Pokud svým dětem nebo vnoučatům čtete večer 
pohádky, zkuste jednou jako my i knížku čmelák Aninka. Velký znalec přírody pan Ondřej 
Sekora zde mile popisuje život čmeláků. 
 
Na závěr tohoto článku musím poděkovat všem, co nám při naší činnosti pomáhají. 
Opakovaně je to Ústecký kraj prostřednictvím programu ochrana biodiverzity a také 
společnosti NET4GAS s.r.o., United Energy a.s., Severočeské doly a.s., Nadace ČEZ, Severní 
energetická a.s. a ČSOP v rámci programu Ochrana biodiverzity. 

Petr Klouček 
 
 

 
Petr Klouček je aktivní člen OAK Most a mezi jeho hlavní koníčky patří chránit životní 
prostředí. V loňském roce obdržel "Cenu za přínos v ekologické výchově". 
 
Vážíme si jeho práce a práce celé jeho rodiny, neboť vedle svých činností podporuje exkurze 
dětí na jeho farmu a učí děti lásce k přírodě, ke zvířatům a ochraně životního prostředí. 
 
 

DĚKUJEME! 
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