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Velice vydařená akce spolku proběhla ve 

dnech 6. až 8. října. První zastávka byla na Mo-

ravě. V krásném prostředí vinného sklepu jsme 

diskutovali s profesionály o změnách v chování 

včel, které se stále více projevují v chovech. Za 

profesionály vystoupili Jan Kolomý a Kamil 

Kurtin. Jako bonus jsme si vyslechli pěknou 

přednášku o místních vínech spojenou 

s ochutnávkou. Velice se nám to líbilo. 

Hlavní vzdělávací pro-

gram byl na farmě Ti-

bora Jókaye 

v Želiezovcích na Slo-

vensku. Od samého po-

čátku mezi námi pano-

vala pohoda a velice 

přátelské ovzduší, které 

se dnes mezi včelaři 

(alespoň u nás) moc ne-

nosí. Farma Tibora Jókaye je skutečně příklad-

ný rodinný podnik, který kryje požadavky a 

vytváří schopnost investovat do rozvoje. Před-

náška byla důkladně připravena, a když došlo 

na to, že si můžeme vybrat, co z navrhovaných 

věcí chceme zařadit, volili jsme celý komplet. 

Trochu nám to zkomplikovalo návrat k večeři. 

Naštěstí nám v penzionu vyšli vstříc. 

Úvodní část se zabývala problémy, které u nich 

stejně jako u nás zapříčiňuje nízká odborná 

vzdělanost včelařů a to nejen začínajících a vel-

ký příliv zájemců o včelaření. V rozhodování 

většinou hraje roli ekonomická situace, ale to 

není dobré. Výhodou pro jejich farmu je blíz-

kost maďarských hranic a jazyková znalost. 

Včelaření v Maďarsku je postaveno zcela jinak. 

Převládá tam včelaření s více včelstvy a celko-

vá úroveň je vyšší než u nás a na Slovensku. Je 

tam také  přístupná jiná technika a léčiva proti 

varoáze. Takže v části věnované prevenci zdra-

ví včel nám Tibor předvedl aplikační přístroje 

pro léčení, pořízené právě z Maďarska. Přesto 

musel konstatovat, že bohužel nejúčinnější je 

chemie s amitrazem. Používáním v kombinaci 

s přírodními kyselinami lze ale podstatně snížit 

Ing. Tibor Jókay 
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dávkování chemie. Důležitá je znalost skuteč-

ného stavu napadení ve včelstvech. To ale vů-

bec neřeší odběr zimní měli na varoázu, který 

je u nás vydáván za jedině prokazující stav ve 

včelstvech. Toho jsou naštěstí na Slovensku, 

jako v ostatní Evropě, ušetřeni. Jen u nás je to 

otázka zisků, nikoliv efektů. 

Zajímavá byla prezentace metodiky podávání 

zimních zásob. Tibor využil a přizpůsobil 

místním podmínkám tzv. „americkou meto-

dou“. Musí k tomu být samozřejmě podmín-

ky. Není možné silné převčelení místa, kde 

tuto metodiku používáme. Pro ty, co nevědí, o 

čem je řeč – jedná se o metodu, kdy se naráz 

krmí veliké množství zásob u včel soustředě-

ných na jedno stanoviště. Obvykle se používa-

jí sudy, do kterých se plní cukerný roztok a 

pokryje se slámou. Na farmě nakrmí vždy na-

jednou cca 150 včelstev ve velice krátké době. 

Podstatnou část přednášky a prezentace tvoři-

la metodika získávání a využití pylu. 

V Maďarsku je tento způsob ekonomického 

využití zdroje potravy včel již dlouho prakti-

kován na úrovni. Stejně tak je tomu na farmě 

Tibora. Je zde vidět vysoká propracovanost 

získávání pylu a jeho použití k obohacení me-

dů. V Evropě v současné době začíná být pro-

blém s odbytem medu i s jeho kvalitou. Navíc 

situace s otevřením trhu s medem pro Ukraji-

nu přináší do budoucna další problémy. U nás 

potom další rána – nezodpovědnost ČSV, kte-

rý svým podnikem Včelpo poškodil české vče-

laře nejvíce. Proto je důležité hledat nové cesty 

k udržení ekonomické stability na včelích pro-

vozech. Poptávka po pylu stoupá, tak je to 

možná cesta na záchranu včelařských provo-

zů. Navíc na jeho farmě vypracovali metodiku 

na získávání pylu z včelích plástů, který je pro 

využití jako podpůrná strava ještě významněj-

ší. Při ochutnávce těchto medů jsme konstato-

vali, že jsou i chutné. Celá atmosféra setkání 

byla vynikající, již u vchodu na nás čekali 

manželé Jókayovi se skleničkou vynikající me-

dové pálenky. I ostatní občerstvení neslo prv-

ky blízkosti k maďarskému kulinářství. Byl to 

pro nás opravdu nevšední zážitek a jen těžko 

se bude hledat příští zájezd na stejné úrovni. 

Obdobně se nám vydařil i zájezd na farmu Ja-

na Kolomého, který je od té doby čestným čle-

nem spolku a na tomto zájezdu nás doprová-

zel. Také Tibor při přednášce konstatoval, že 

některé poznatky od Jana Kolomého uplatnil i 

na jejich rodinné farmě. Byli bychom skutečně 

všichni rádi, kdyby Tibor Jókay přijal také 

čestné členství v našem spolku. Na toto téma 

probíhá jednání. 

Nyní nás tedy čeká 

nelehký úkol - při-

pravit zajímavý zá-

jezd na rok 2018. 

Petr Táborský 

Při podávání zimních zásob se krmí také pyl 
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Poslední tři roky byly podle odborníků nejtep-

lejší za desítky let. V letošním roce byly opět 

extrémní teploty, vše se projevilo 

v zemědělské činnosti a projevuje se to také ve 

vlivu na chovy včel. I z tohoto důvodu se náš 

spolek přihlásil na seminář pořádaný OAK 

Most. Václav Cílek nezklamal, nelze 

v krátkém článku představit celou přednášku, 

proto jen několik postřehů. Více můžete lehce 

najít v publikovaných dílech od Václava Cílka. 

Nyní k věci:  Ubývá voda v přírodě? Sucho se 

dá počítat různě. Většinou se vyjadřuje pomě-

rem, který známe, víme, kolik spadne vody 

v průměru na daném území, kolik čerpají lidé 

a kolik čerpá příroda. Samozřejmě, kde je prů-

mysl, tak musíme počítat i s jeho čerpáním. 

V případě, že je výsledek nula (vyčerpáme vše 

co spadne), je problém. Již nyní se lidé začínají 

probouzet a hledají cestu, jak to zastavit. To je 

sice dobře, ale může to mít i jiné následky. Na-

příklad promítání do cen mouky a spekulace-

mi to může ovlivňovat ekonomiku. Voda a 

potraviny budou vždy v souvislosti. Nebo na-

příklad rozhodnutí Německa o likvidaci ato-

mových elektráren bez alternativy. Současný 

blahobyt může rychle skončit, jsme zavedeni 

převážně na produkci automobilů a můžeme 

skončit jako Detroit. 

Jak to vypadá se změnami v Evropě a u nás? 

Jsou rozdílné. Česká republika leží v pásmu 

plus-minus. Průměry srážek spíše rostou, ale 

zádržnost v přírodě je nižší – betony, velké 

zemědělské plochy. Lesy postižené kůrovco-

vou kalamitou. Bohužel jsou nyní častější pří-

valové deště. Naši předkové nechávali na po-

koji mokřady, meandry toků. Tvorbou betono-

vých koryt zrychlujeme odtoky. Další změny 

v počasí zaznamenáváme sílením větrů. Ve 

Středohoří se vlivem sucha posouvají zemské 

šupiny a tím dochází k sesuvům půd. Zcela 

nepochybně to ovlivnilo i sesuvy na D8 a ta-

kových je více. 

Intenzívní zemědělská výroba s použitím pes-

ticidů a umělých hnojiv ničí život v půdě a i to 

snižuje zádržnost vody. Zde by se mělo pře-

mýšlet o jiném rozdělování dotací, vázat je na 

zmenšování polí, vytváření mokřadů, pro-

dloužení toků vod a podobně. Vliv má pro-

gram na zadržovaní dešťové vody. Má to dvě 

hlavní výhody. První je, že zmenšujeme příva-

(Pokračování na stránce 4) 

PŮDA A VODA JSOU NAŠÍM  

NEJVĚTŠÍM BOHATSTVÍM 
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lovou vlnu, tím, že vodu zachycujeme. Další pozitivní věcí je, že 

šetříme pitnou vodu.  

Nejhorší ale jsou ohromné sklady na kvalitní orné půdě, to se nám 

zcela jistě v budoucnu vymstí. 

Velkou část přednášky potom Václav Cílek zaměřil na drobné 

aspekty, vedoucí k zadržování vody v přírodě, které je schopen 

provádět každý. Vše doprovázely konkrétní ukázky na plátně. Po 

skončení následovala bohatá diskuse. Za náš spolek jsme vznesli 

dotaz, zda úbytek vody v přírodě má vliv na okolnost, kterou po-

zorujeme již několik let a tím je úbytek pastvy pro včely. Václav 

Cílek uvedl, že to je nejen u včel, ale spousta ostatních živočichů  

má asi stejné problémy. Jako příklad uved to, co lze pozorovat u 

ptactva, kdy stále více hledají obživu u člověka a přecházejí na plo-

dy vypěstované lidmi. Ještě se Václav Cílek zmínil o dokončené 

knize „Krajina a voda“, která vyjde asi v listopadu a zabývá se naší 

krajinou. 

Petr Táborský 
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