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Stav pandemie nás stále vzdaluje od možnosti 

sekávat se v klubovně a řešit současné pro-

blémy v chovech diskusí. Chybí nám i to obyčej-

né tlachání při popíjení kafé a jiných dobrot. 

Když ale sleduji, jak se vše vyvíjí ve společnosti, 

tak mě hned napadne, vždyť to samé se vyvíjelo 

už předtím u našich včel. Nejprve to byli jen zlí 

roztoči, kteří je ničili, později to přešlo k viróze, 

to teprve začaly velké problémy. Začaly padat 

celé chovy a není tomu konec. Pro nás se po 

světě začaly vyvíjet vakcíny a je předpoklad, že 

budou i dokončeny. U našich včelek však žádný 

vývoj k lepšímu nepokračuje. Stále hovoříme o 

tom, že budeme nuceni upravit metodiky cho-

vů, ale jak – to se zatím moc nejeví. Státní moci 

vlastně současná pandemie přišla vhod, rozjeté 

řešení problematiky oboru, zahájené Minister-

stvem zemědělství, získalo oprávnění být hoze-

no do koše – odloženo na neurčito. 

Snažme se alespoň mezi sebou ve spolcích hle-

dat nějaké cesty jak dál. Poslední kurz na dálku 

se zabýval otázkami, jak zazimovat včelstva, 

abychom je na jaře našli ve stavu, kdy nám bu-

dou pracovat, jak jsme tomu byli zvyklí 

z minula. 

Přesto, že je celá řada metodik, která se touto 

problematikou zabývá a mnohá z nich mají 

platnost i v dnešní době, je potřebné k tomu 

něco doplnit. Nejdůležitější fakt je ten, že i přes 

malý rozsah území české oblasti platí na mnoha 

místech jiné doby zahajování příprav. 

V každém stanovišti se najde odlišnost, která je 

nesrovnatelná s místem, jež nemusí být ani 

hodně vzdálené. Proto také musíme vést zázna-

my a teprve z dlouhodobého pozorování najít 
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možnou dobu pro vykonání nezbytného úkonu 

v chovu. 

Co ale platí při zimování včel stále a je ve 

všech metodikách stejné, je zimovat jen zdravá 

a silná včelstva. Nové zkušenosti nám říkají, že 

ani to není záruka, že zimu přežijí. Tak se 

k tomu přidává novější alternativa chovat také 

dostatek záložních včelstev. Jaké množství? 

Skeptici tvrdí 100% stavu chovu. Je tu ale ještě 

jedna možnost znát procento úhynu v oblasti a 

k tomu přidat procenta navíc podle možností 

chovu. Další trvalou podmínkou dobrého zi-

mování jsou i zimní zásoby. Vedle podaných 

zásob je důležitý dostatek medu a také pyl. Po-

třeba zásob se všeobecně doporučuje nejméně 

16 až 25 kg, ale podstatné je také jaký způsob 

chovu máme. Chybné je i překrmení. Jednak 

nás to stojí více peněz a pak je tady nebezpečí 

malého prostoru pro jarní rozvoj. Určitě není 

v pořádku zařadit zimní zásoby do brzkého vy-

táčení medu. 

Je mnoho faktorů, které zimování včelstev 

ovlivňují. Stále více to jsou komplikované pří-

rodní podmínky, chemie v přírodě, zavčelení 

krajiny, nepřipravený včelař a mnoho dalších. 

Navíc si musíme zvyknout na to, že problémy 

budou více přibývat než mizet.  

Dalším mezníkem je zdravotní stav včel, pro 

zimování zlom rozhodování. Včelař nemusí 

mít znalosti veterináře, ale měl by rozpoznat 

problémy v chovech, které na některé známé 

nemoci včel ukazují. Samozřejmě, s viry si ne-

poradíme, ale je mnoho dalších začínajících 

nemocí včel, které včasným zásahem můžeme 

zastavit.                    O nesmyslném odběru zim-

ní měli už nechci diskutovat. Ale znát stav roz-

točů v chovu je pro nás důležité. Pozorování na 

podložkách má svá úskalí, mravenci si 

z roztočů udělali vylepšení stravy, tak nám 

pravidelně podložky čistí. Naše informace, že 

je vše v pořádku může být matoucí.  

Velkou roli při zimování hraje také úl. Nejde o 

to, zda uteplený či tenkostěnný. Rozhodující 

ale je, zda umožňuje pohyb zimního chomáče 

včel po zásobách. Rozhodující to je hlavně u 

zimování ve více nástavcích. Hlavní roli zde 

hraje rámková mezera. Pokud neodpovídá 

možnostem pohybu při nízkých teplotách, tak 

neumožní přesun na zásoby. Potom najdeme 

své včely uhynulé, zalezlé v prázdných buň-

kách s plným nástavkem zásob nad nimi. 

S tímto problémem se každoročně setkává 

mnoho včelařů, obyčejně se k tomu nepřizná-

vají. Velikost úlu nehraje na zimování velkou 

roli, teplo si včely udržují v chomáči, ten se ale 

musí pohybovat po zásobách, nevyhřívají celý 
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prostor. Nesmíme však zapomenout na zúžení 

česen, aby nám včely nezlikvidovali hlodavci. 

Pokud jsme tedy nic neopomněli, vše správně 

udělali, je čas na přípravy stavu po zimování. 

Včelařský rok nezačíná po zimě, ale podletím, 

takže stojíme cca v jeho polovině. V zimě sku-

tečně včely potřebují klid, povolen je jen po-

slech. My se budeme věnovat přípravě zbytku 

včelařského roku. Je čas prohlédnout zápisy 

z chovů, zamyslet se nad zvolenými postupy, 

studovat poznatky od kolegů. Stále platí, že 

nejlépe se lze učit na chybách druhých. Samo-

zřejmě část zimního období trávíme v dílně a 

připravujeme techniku a pomůcky na jaro. 

Tak ať se vám vše daří, přeje farmář na         

vejminku Petr Táborský. 
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První kapitola se zabývá tím, zda je možné pracovat podle příru-

ček, nebo se řídit přírodou: Ve včelařství nelze všeobecně praktiko-

vat. Jednu ze všeobecných příčin nezdarů včelařových dlužno spat-

řovati v tom, že všechno naráží na jedno „kopyto“. To je možné 

v průmyslu, nebo v obchodě, jež vnitřně nezávisí na přírodě. Ve 

včelaření to však možné není. Další pasáže se zabývají rozdílností 

postupu v různých podmínkách a vlivem přírody na řešení. 

V závěru vystihuje vše podstatné: Pokud chceme jít dále, musí naší 

zásadou býti – včelařit rozumově, bráti ohled na poměry 

přírodní, speciálně klimatické. Diktovati ve včelařství je stejně 

nesmyslné, jako v jiném odvětví zemědělství, kde se také musím 

umět přizpůsobit. Jinými slovy: Kdo chceš včelařit 

s úspěchem, neodchyluj se od přírody. Tak platí stará pravi-

dla nebo ne? 
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Přátelství  a pohoda patří ke včelaření 
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Porovnáme moudrosti našich předchůdců s dnešní praxí.   

Čerpat budeme z knihy profesora Vendelína Šístka: Rozumné         

včelaření (1942) 


