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Pokus nové metodiky chovu včel v 

upraveném úlu na farmě Kolomých 

S P O L E K   K R U Š N O H O R S K Ý C H  V Č E L A Ř Ů  
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Stále se snažíme upozorňovat na kritický 

stav v chovech včel, upozorňujeme na 

katastrofy v Evropě (viz Maďarsko, 

Francie a další masové úhyny včel), ale 

včelařská veřejnost moc nereaguje. Za-

tím jsme se jen naučili chovat rezervní 

včelstva, abychom se vyhnuli povinnému 

hlášení Veterinární správě o úhynu nad 

stanovená procenta. To je také jeden 

z důvodů, že zprávy z Česka o úhynech 

vycházejí statisticky lépe. Ve všech lid-

ských činnostech existují hranice mož-

ného, přemýšlejme, jak daleko (nebo 

spíše blízko) jsme této hranici v chovech 

včel. 

Bohužel u nás je jen málo odborníků, kteří se 

snaží včelaře varovat, kteří hledají nějaká řeše-

ní. Z těch, které přímo znám, bych sem určitě 

zařadil Ing. Antonína Přidala, Jana Kolomého, 

Ing. Tibora Jókaye, Kamila Kurtina a Petra 

Texla. Musí jich být určitě více, takže ostatním 

se omlouvám. Občas lze také někoho objevit 

v časopise Moderní včelař. Já osobně se řadím 

do převládající včelařské veřejnosti, která žije 

heslem „… ono to nějak dopadne“ a děláme, že 

se nás to netýká. Někdy se tedy alespoň snažím 

na problém upozorňovat. Úprava veterinárního 

zákona a situace nás naučila mít dostatek re-
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zervních včelstev, takže skutečné úhyny včel-

stev se nás zatím až tak netýkají, protože je ih-

ned nahradíme a nemusíme ani nic hlásit. 

V nejhorším lze nakoupit na podzim oddělky, 

když si ani ty neumíme sami připravit. Vzděla-

nost včelařské veřejnosti, i přes trvalý proud 

dotací, zůstává na nízké úrovni. To ale také 

zdůrazňujeme téměř v každém vydání našich 

novin. 

V odborné literatuře se hlavní problémy doby 

moc neobjevují a už jen těžko najdeme nové 

metodiky na řešení. Trochu výjimkou je již 

zmiňovaný Moderní včelař, kde lze čerpat ná-

pady na uzpůsobení vlastních metodik na nově 

vznikající situaci. Další otázka je, kdo tak sku-

tečně činí. Bohužel je dost jasné, že osvědčené 

metodiky z dob minulých v některých přípa-

dech již nefungují. V našem spolku se snažíme 

hledat cesty, dokonce jsme začali připravovat 

metodiku chovu vhodnou pro zdejší oblast. 

Protože i to je věc, která se projevuje více než 

v minulosti – nutnost zásahů a jejich termíny 

se liší i v měřítku okresů, natož v krajích. Bo-

hužel zatím je vše ve stádiu tvorby – nejsou 

lidi. 

Minulý měsíc jsme zorganizovali spolu 

s Janem Kolomým seminář na jejich rodinné 

farmě. Téma bylo zaměřené na již naznačenou 

problematiku. Velice nás potěšila účast přátel 

ze Slovenska, vedených Tiborem Jókajem, kte-

rý sraz obohatil přednáškou zaměřenou na 

hlavní příčinu úhynu včelstev – chemizaci ze-

mědělství. Od Tibora máme slíben článek na 

toto téma. Závažnost se dnes již projevuje 

v celé Evropě a stojí za ní asi nejvíce úhynů 

včelstev.  

V hledání řešení dospěl nejdále Jan Kolomý. 

Hledá nové metodiky vlastně stále. Hlavně ty, 

které jsou schopné snížit rizika v chovech. 

Soustředil se na poznatky, které jsou částečně 

známé, ale snažil se je aplikovat na vlastním 

chovu. Připravil pro to pokusné včelstvo. Vše 

nám vysvětlil a demonstroval přímo v praxi.  

Pokus začal v letošním roce a je samozřejmé, 

že potvrzení zdařilého záměru bude trvat více 

let, aby k tomu mohla být vypracována úplná 

(Pokračování ze stránky 1) 
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použitelná metodika, nebo konstatováno, že je 

potřeba hledat jinou cestu. Celý pokus byl pre-

zentován v odborné přednášce s množstvím 

snímků z průběhu celé pokusu. 

Autor si stanovil nelehký cíl, stručně vyjádře-

ný v těchto bodech: 

• zjednodušení chovu a snížení počtu zása-

hů v průběhu včelařské sezony, vyšší pro-

duktivita práce 

• jedním zásahem vyřešit rojovou náladu, 

provést výměnu matky zralým mateční-

kem v izolaci 

• v prevenci proti varoáze dosáhnout v se-

zoně stav, kdy v úlu není žádný plod a je 

možnost účinného a jednoduchého pre-

ventivního léčení 

• dosáhnout co největšího počtu dlouhově-

kých červencových a srpnových včel pro 

jarní snůšky 

K tomu vymyslel úpravu úlu, který by umožnil 

splnění stanovených témat. Úl, který umožní 

snížit rojovou náladu ve včelstvu. Zjednoduší 

výměnu matky, zlepší aplikace léčení proti va-

roáze.  Je schopen zajistit lepší zimování 

s maximem zdravých zimních včel a připraví 

tak včelstvo na sezonu. V neposlední řadě by 

byl vítaný i vyšší ekonomický efekt. Vše 

v souhrnu by to byl vynikající výsledek. Drží-

me palce, aby to vyšlo, celý pokus budeme dále 

sledovat. Na listopadovém kurzu spolku to bu-

de hlavní téma. 

Petr Táborský, farmář na vejminku,  

foto Jan Kolomý 

(Pokračování ze stránky 2) 
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V loňském roce jsme se pravidelně ohlíželi, jak včelaření viděli naši před-

chůdci, které lze považovat za iniciátory vývoje v oboru. Za vzor nám sloužil, 

mimo jiné, Quvido Sklenár z Rakouska. Nahlédněme ještě jednou, jak se dí-

val na znalosti včelařů ve své době. Vybráno z knihy Moje včelí matička. 

Hned v úvodu knihy vysvětluje důvod jejího sepsání a znalosti včelařů v tom 

hrají významnou roli: 

„Vědomostmi a zkouškami nabýváme zkušenosti. Kup si kmeno-

vou knihu a zapisuj. Kdo zapisuje, tomu zůstává. Jest to do jisté 

míry netečnost, jestliže nám včelař na svém včelíně nemůže dát 

potřebných vysvětlení. Ptáme se se ho na stáří matky – neznámo. 

Původ včelstva – neznámý. Ovšem tak to nejde! Tak se nezřizuje 

žádný podnik! Každý včelař nechť zná ze svých záznamů ihned 

příčinu zdaru nebo neúspěchu.  Nechť není vám včelín zavřenou 

knihou, Každá událost ať jest vám ihned jasná. Pro každý zákrok 

mějte ihned pohotově vhodné opatření. Pro pokusy vyber si jed-

no včelstvo. Vždy sám pozoruj a zkoušej na tomto vybraném včel-

stvu, od něho se uč. Ostatní nech na pokoji. Vycvičíš-li se správně 

v pozorování, začneš brzo i s pokusy. Buď ujištěn, že čas věnova-

ný studiím a pokusům jest kapitálem velmi dobře uloženým“ 

Ano, jak již bylo řečeno, úroveň znalostí včelařů je nyní velmi nízká, ale asi to 
není nic nového. 

OHLÉDNUTÍ K NAŠIM PŘEDCHŮDCŮM 

S P O L E K   
K R U Š N O H O R S K Ý C H  
V Č E L A Ř Ů  

FOTO MĚSÍCE: Jan Kolomý Pokusné úly 

PŘÁTELSTVÍ A POHODA PATŘÍ KE VČELAŘENÍ 

Přihlášky odběru noviny: 

www.skvapis.cz 


