CO TEĎ DĚLÁME - ARCHIV
6. 3. 2016: První podívání
Dnes jsme otevřeli prvních pár včelstev a zjištění bylo takové, že včelky jsou v pořádku, mají dost zimních
zásob, ale stále ještě sedí v kompaktních zimních chomáčích. Nebudeme je tedy ještě pár dní rušit,
nicméně nejpozději v půlce března je budeme muset probudit, protože jaro přijde ať chceme nebo
nechceme a včely musí být připravené na opylování a snůšku nektaru. Jaro se zatím jeví jako pozvolné,
což nám ani včelám nevadí. Včely mají i možnost se v některých dnech prolétnout, takže nijak netrpí, a ani
varoóza díky péči o včelky letos nehrozí. Všichni se tedy těšíme na jaro a v zázemí se na něj připravujeme.
Náš dobrý med je pro zájemce stále skladem! Zároveň oznamujeme, že náš med nyní koupíte také v
Květinovém studiu Moskaľová, Svat. Čecha 323, Jaroměř, pár kroků od křižovatky Na Špici, kde si koupíte
med, kytičku a ještě si ve vedlejší kavárně dáte něco dobrého. Sledujte pravidelně naše stránky! Těšíme
se na Váš zájem.
1. 2. 2016: Jaro zřejmě přichází
Zimní počasí není již několikátý rok příliš zimní, a tak ani včelky nemají příliš klidu. V prosinci i v lednu byly
dny, kdy včely létaly venku, jakoby se nechumelilo. Takové nezimní počasí včelám aktuálně neublíží, ale
mohlo by to zadělat na problémy s včelími škůdci pro příští roky. Problémem by mohlo být, kdyby se
současná zima-nezima protahovala, kdy ovšem naše včely mají výhodu, protože vždycky jim dáváme
dostatek zimních zásob. Raději víc, než míň. Nicméně spíše to vypadá, že možná už koncem února
začneme včely pomalu prohlížet a probouzet do nového jara.
Náš dobrý med je pro zájemce stále skladem! Zároveň oznamujeme, že náš med nyní koupíte také v
Květinovém studiu Moskaľová, Svat. Čecha 323, Jaroměř, pár kroků od křižovatky Na Špici, kde si koupíte
med, kytičku a ještě si ve vedlejší kavárně dáte něco dobrého. Sledujte pravidelně naše stránky! Těšíme
se na Váš zájem.
14.12.2015 Přejeme vám sladký rok
Přejeme vám krásné a klidné Vánoce se spoustou dárků a vlídných přátel a nový rok, ať je pro vás
minimálně stejně sladký jako med od našich včel, který vzniká jen a jen na základě přírodní produkce a s
naší péčí doufáme, že i příští rok nám další várku včelky přinesou. Nenecháme si vzít náš koncept trvalé
péče o včely, zimního krmení cukrem a ne náhražkami, a toho, že včely nedrancujeme a nikdy jim
nebereme všechen med. Jedině tak pro vás vždy zajistíme tento kvalitní produkt tak jako letos se zlatou
medailí.
Náš dobrý med je pro zájemce stále skladem! Sledujte pravidelně naše stránky! Těšíme se na Váš zájem.
5.10.2015 Máme zlatou medaili
Můžeme se pochlubit zlatou medailí ze soutěže Český med 2015 za náš med květový z letošní sklizně!
Soutěž Český med každoročně vyhlašuje Český svaz včelařů, z.s. spolu s Výzkumným ústavem včelařským
s.r.o., Dol, který zároveň působí jako hodnotící laboratoř. Není bez zajímavosti, že norma “Český med”,
podle které se hodnotí, je přísnější než běžná obchodní norma a náš med se do ní s přehledem vejde.
Letošní med je velmi kvalitní a díky zlaté medaili se na ten náš dobrý med můžete spolehnout.
Náš dobrý med je pro zájemce stále skladem! Sledujte pravidelně naše stránky! Těšíme se na Váš zájem.

28.5.2015: Medomet se točí
Sice s asi týdenním zpožděním proti loňsku, ale náš medomet už se točí a vytéká z něj první letošní med
od našich pilných včelek. Tento rok není opět úplně stejný jako ten předchozí. Je celkově chladněji s
většími výkyvy a na včelách je to znát. Teprve asi posledních čtrnáct dní se spravily do síly a začaly nosit
nektar, který svým tajemným způsobem v úlu přemění na dobrý med. Většina rostlin však už odkvetla,
takže nyní budeme čekat, zda přijde druhá snůška z medovice. Ale to záleží na počasí.
Náš dobrý med je pro zájemce stále skladem! Sledujte pravidelně naše stránky! Těšíme se na Váš zájem.
7.5.2015: Včely nosí med
Jak asi vidíte kolem sebe, v tuto chvíli jsou hlavní plodiny a ovocné stromy, které zajišťují rozhodující podíl
snůšky jarního nektaru, v období největšího rozpuku. Všechno to kvete a voní. Také kdybyste teď prošli
kolem včelích úlů, cítili byste vůni medu, který nyní do plástů doslova přitéká. Včelstva je teď třeba
postupně rozšiřovat vkládáním voskových mezistěn a oddělovat nástavky mřížkami, takže je teď hodně
práce. Na druhou stranu proti loňským záznamům jsou včely ve svém rozvoji asi o 14 dní pozadu. Zřejmě
díky posledním teplotním výkyvům, takže rekordní úroda medu asi letos nehrozí. Ale uvidíme. Čeká nás
ještě asi 8 týdnů snůškové naděje.
Loňský dobrý med je pro zájemce stále skladem, ale rapidně dochází! Sledujte pravidelně naše stránky!
Těšíme se na Váš zájem.
21. 2. 2015: A je to tady
Vážení, a je to tady. Naše tradiční každoroční první fotka s rozkvetlými talovíny a tentokrát i sněženkami.
Opět jaro a opět dříve než obvykle. Včely již ve slunečných dnech vyletují z úlů. Přiznám se, že jedno
včelstvo již jsme si i cvičně otevřeli, kvůli kontrole přezimování. Člověk se totiž na jaře nemůže dočkat, až
ty naše "holky" zase pohladí, ale třeba i nějaké to jarní žihadlo schytá. To je takový jarní budík. Vypadá to,
že včelky zatím přezimují dobře. Intenzivní celoroční péče a kontrola se jednoznačně vyplácí. A je to
dobře, protože tak je zaděláno zase na spoustu dobrého medu od našich včel.
Jinak náš med samozřejmě stále máme. Už jsme se naučili plánovat prodej. Sledujte pravidelně naše
stránky! Těšíme se na Váš zájem.
10. 12. 2014: Medové Vánoce a skvělý nový rok 2015 přeje Včelařství Jirka!
Medu máme zatím dostatek, i když se jeho zásoby tenčí mnohem rychleji než kdy dříve. Přecejen se
projevuje menší sklizené množství medu na našem území v letošní sezóně. Absolutní nedostatek je
hlavně v případě tmavého lesního medu. V důsledku toho bohužel šla nahoru i cena všech druhů medu.
Věříme však, že díky kvalitě si naše zákazníky udržíme. I za letošní sklizeň jsme získali certifikát kvality
“Český med”.
21. 10. 2014: Úspěšně zazimováno
Úspěšně jsme zazimovali opět o něco více včelstev než loni. Včelstva jsou nakrmená na zimu a proběhlo
již i první přeléčení proti roztočům varroa. Zatím to s jejich výskytem u nás díky celoroční péči o včely
vypadá dobře, ale není tomu tak úplně všude po ČR. Hlavně v důsledku poslední teplé zimy se v
některých lokalitách roztoči opět přemnožují.
27. 5. 2014: Letošní med je tu
Asi o tři týdny dříve než obvykle začalo letošní medobraní. Tak se projevilo letošní jaro. Všechna včelstva
už nám dala med jednou a nyní se chystáme na druhé vytáčení a nějaký med ještě každopádně

očekáváme. Jaro bylo natolik rychlé, že ani nebyl čas psát. Týden co týden se jezdilo do včel a přidávaly se
nástavky. Přesto se úplně nepodařilo brzdit rojení, protože včelstva byla velmi silná, některá až na sedmi
nástavcích. A tak se letošek nepochybně zapíše mezi roky s nejvyšším výskytem rojů. Tak velké roje a
stromy obalené včelami jsem ještě neviděl. Ale zpět k medu. Ten je opět velmi dobrý a kvalitní a rádi Vám
jej budeme opět celý rok dodávat.
1. 3. 2014: Letošní první žihadla
Letošní první žihadla obdržena a dnes jsme tedy byli letos poprvé ve včelách, kde jsme provedli první
komplexnější jarní prohlídku včetně prohazování některých nástavků. Je to nejčasnější první zákrok, co
pamatuji za celé moje včelaření. V podstatě o měsíc dříve než je obvyklé. A pozitivně nás překvapilo, že
včelstva jsou ve velmi dobré kondici. Jejich rozvoj je rovněž urychlený a je již založeno na líhnutí nových
jarních včel. Vážněji by vše mohl zbrzdit snad už jen příchod déletrvajících mrazů, ale snad se to již
nestane. Vypadá to, že jaro je nastartováno. Na med si ještě pár měsíců počkáme, ale ten loňský, oceněný
stříbrnou medailí, je zatím ještě na skladě. Ale příliš neváhejte! Zásoba už dochází.
12. 2. 2014: Jaro vykukuje
Tak už nám zase kvetou talovíny, což je u nás první předzvěst jara a my přinášíme opět jejich první fotku.
Tentokrát již 6. února jsme včelám otevřeli velká česna a ostatní otvory do úlu, a to je skoro o měsíc dřív
než loni. Včely tentokrát zimují jen velmi lehce, a když se oteplí nad 5 °C a svítí Slunce, tak létají venku.
Létaly dokonce i o Vánocích. Je třeba říci, že včelám tento způsob zimy nevadí. Hlavně aby nepřišly větší a
trvalejší mrazy třeba koncem března nebo v dubnu. To by mohlo být zlé. Jinak se pomalu chystáme, že se
do včel podíváme a přivítáme je do jara. Na med si ještě pár měsíců počkáme, ale ten loňský, oceněný
stříbrnou medailí, je zatím ještě na skladě. Ale příliš neváhejte! Zásoba už dochází.
1. 1. 2014: Medový vstup do nového roku!
Všem našim zákazníkům a přátelům přejeme medový rok 2014! Zima, či spíše "nezima", zatím probíhá ke
spokojenosti našich včel. Ač se nebráníme tomu, že určité období mrazů by přírodě i včelám prospělo, ale
uvidíme. Zatím máme na skladě dostatek medu z loňské sklizně. Pokud je v Medovém obchodě u medu
uvedena cena, tak je k dispozici. Upozorňujeme, že med nyní posíláme poštou v přepravním boxu na 3
sklenice, abychom pro Vás uchránili tento cenný obsah před poškozením.
Pro náš med květový jsme loni získali stříbrnou medaili ze soutěže Český med. Je to celostátní soutěž, kde
Výzkumný ústav včelařský posuzuje laboratorně kvalitativní parametry medu a bodováno je i balení
medu. Z těchto kritérií tak náš med vyšel jako hodný ocenění. Je to trochu obdobné jako ve vinařství. Jsme
rádi, že vám můžeme nabízet med se stříbrnou medailí.
21. 10. 2013: Máme střibrnou medaili
Pro náš med květový jsme letos získali stříbrnou medaili ze soutěže Český med. Je to celostátní soutěž,
kde Výzkumný ústav včelařský posuzuje laboratorně kvalitativní parametry medu a bodováno je i balení
medu. Z těchto kritérií tak náš med vyšel jako hodný ocenění. Je to trochu obdobné jako ve vinařství. Jsme
rádi, že vám můžeme nabízet med se stříbrnou medailí.
Další novinkou je plastový přepravní box na tři sklenice medu pro zasílání poštou. Zásilka tří sklenic se
sice prodraží o 40 Kč, ale měly by dojít s jistotou. A zdá se nám, že jde o lepší řešení, než med rovnou točit
do plastových obalů. Med přecejen patří do skla.
27. 9. 2013: Začal podzim
Dnes ráno u nás klesly teploty na nulu. Na druhou stranu to vypadá, že po delší době bude konečně

venku hezky. Nic to však nezmění na tom, že nezadržitelně přichází ten pravý podzim, čas barev,
zádumčivosti a předzvěst zimního odpočinku v přírodě. I naše včely podléhají těmto zákonitostem a nyní
již z úlu vylétají jen pokud se venku skutečně přechodně oteplí. Život uvnitř úlu přesto kypí. Včely si
připravují zimní sezení, které je spolu s dostatkem zásob musí převést přes nástrahy zimy. V této oblasti
se opravdu nevyplatí na včelách šetřit, protože nikdo neví, jak dlouhá zima bude.
Ani včelařova práce nekončí. Čistíme prázdné nástavky, desinfikujeme použitá krmítka, vytavujeme staré
plásty a získáváme z nich vosk, brzy začneme chystat nové rámky pro jaro.
No a v neposlední řadě stáčíme med do sklenic a připravujeme k expedici, takže nic se nebojte
objednávat.
5. 8. 2013: Včelařský rok končí
Koncem července, letos asi o dva týdny později, vždycky končí včelařský rok. Nelze předpokládat, že by v
naší oblasti včely ještě přinesly nějaký med, takže jim naopak v této době začínáme nahražovat, co jsme
jim vzali, a to cukerným roztokem, který si zpracují do plástů a na těchto zásobách přežijí zimu. Proto je
období léta a dobré zakrmení rozhodující v tom ohledu, zda nám včely ve zdraví na jaře opět vylétnou z
úlu. Případy, kdy včelaři přes zimu uhynou všechna včelstva, nejsou až tak výjimečné. Nám se však
jednoznačně díky uvážlivé letní péči takové případy zatím vyhýbají. Abychom také posílili genetickou
stránku našeho chovu a včelstva byla stále na šlechtitelské výši, přivezli jsme si matky a celé oddělky z
Výzkumné stanice Výzkumného ústavu včelařského v Liběchově. Tato malá včelstva se do podzimu plně
rozvinou a na jaře se zařadí mezi naše kmenové tahouny.
No a jinak med je stočen a připraven k expedici. Zatím je ho dost, takže je možno objednávat.
1. 7. 2013: Med už teče z medometu
Letošní jarní med už nám teče z medometu a už je u nás také k dostání. První polovina medování
nevypadá tak špatně, ale je jasné, že ta druhá červencová už tak dobrá jako loni nebude. Bez ohledu na
prodlouženou zimu a kratší jaro tady u nás snůška končí v druhé polovině července a od té doby už se
musí včely začít krmit na zimu. Extrémy počasí jako vysoké teploty nebo naopak týdenní déšť také
medovici nesvědčí. Chystáme se tedy vytočit zbývající medníky, ketrými jsou ještě včelstva osazena a
začneme už chystat příští rok. Usadíme nové matky od specializovaných chovatelů, které nám založí nová
včelstva plná sil pro jaro, začneme krmit a také intenzivněji chystat med pro prodej. Letos s nákupem
medu od včelaře neváhejte. Podle našich zpráv i vlastních výsledků ho bude méně.
1. 6. 2013: Optimismus vystřídal déšť a chlad
Jak jsme byli optimističtí v posledním komentáři, tak jsme zaskočeni nyní. Rozjetá včelstva se zabrzdila
chladem a neustávajícím deštěm v druhé půli května. Včely v podstatě nemohly z úlu, a přestože už jsme
opět po roce vytvořili z většiny úlů přidáváním mezistěn pro tvorbu nových plástů “včelí věžáky”, není
výhled na dostatek medu nijak optimistický. Med, který včelky vyrobily z nanošeného nektaru v první
půlce května, nyní již zase částečně spotřebovaly pro svou vlastní obživu, protože do přírody kvůli chladu
nemohly. Nyní nezbývá než doufat, že se počasí zlepší a přijde druhá snůška z lesů, která nám ztracené
množství medu doplní.
Momentálně jsme po několika letech opět vyprodaní a první vytáčení letos začne asi s měsíčním
zpožděním koncem června. Na první letošní med se tedy zatím těšíme.

1. 5. 2013: Medový první máj
A skutečně. Velmi teplé počasí v druhé půli dubna umožnilo přírodě do určité míry dohnat zpoždění
způsobené dlouhou zimou. Stromy kvetou téměř v obvyklý čas a i naše včely se opravdu zázračně rozjely,
takže v úlech už je skutečně první májový med. Je ho zatím málo, ale zrovna tak, jako včel v úle, jej bude
rychle přibývat a díky včelímu rozvoji příznivé technologii chovu, kterou používáme, snad stihneme i
hlavní snůšku a budeme mít nakonec dostatek nového medu. Ještě před třemi týdny bych to tedy
netipoval. Takže příroda nás opět překvapila. Včelí matky zřejmě kladly i v chladném konci března a v
úlech se tak rychle rodí nová generace včel. Vyplatilo se nám také na včelkách nešetřit a dobře je na zimu
nakrmit a tak mohly krásně přežít zimu. Těšíme se na jarní med.
1. 4. 2013: Jaro si dává na čas
Tak to vypadá, že si z nás i počasí dělá Apríla. Ještě na 1. dubna tady ležel sníh – v 254 metrech nad
mořem. A to to začátkem března vypadalo tak pěkně na brzký konec zimy. Nicméně je velice důležité, že
se v březnu mohly včely alespoň pár dní proletět venku a vynést z úlu nečistoty. Nyní už jsou zase skoro
měsíc uvnitř v chomáči. Velice teď bude záležet na tom, jak dostatečně ten který včelař v létě nakrmil a
zda včelám zůstal dostatek zásob. Protože přírodě, i kdyby se teď oteplilo, bude ještě nějaký čas trvat, než
přichystá novou nabídku nektaru. Nikdo tedy neví, kolik bude letos medu. Jaro začne každopádně později
než loni a také mladé včely se začnou líhnout později, což znamená méně pracovní síly pro přínos medu.
Ale příroda bývá mocná a své biologické pochody někdy dokáže až zázračně dohnat. Takže uvidíme.
1. 3. 2013: Dnes pro nás začalo jaro
Dnes pro nás a naše včely začalo jarní období. Protože se očekává přechodné oteplení nad 10°C, otevřel
jsem dnes u všech úlů všechno co šlo. Tedy velká česna, očka a zásuvné podložky ve dnech jsou otevřené
neustále. Cílem je dostat do úlů teplý vzduch, který vyprovokuje včely k velkému jarnímu proletu o
nejbližším teplém slunečném dni. Prolet je velkolepá věc, protože po několika měsících můžete včely opět
vidět venku. Je to jako když se včely rojí. Úl se vyvětrá, včely se vyvětrají, a i když pak opět nastane několik
týdnů další zimy, kdo má dobře nakrmeno, nemusí se o včelky bát. Po proletu provedeme tzv. budící
prohlídku a úl opět dobře zateplíme, aby matka mohla začít bez obav klást vajíčka jarní generace včel.
Zásoby našeho medu jsou sice ještě silné, ale s blížícím se jarem se poněkud začínají tenčit. Proto jsme
nuceni mírně upravit naše ceny, avšak věříme, že naše stálé zákazníky tím nijak neodradíme.
6. 2. 2013: Společně vyhlížíme jaro
Možná byste si mohli myslet, že včelař má v zimě klid. Ovšem opak je pravdou. Stále se například
staráme, abychom měli připraven dostatek medu ve sklenicích pro naše zákazníky. Právě teď v období,
kdy řádí chřipka a nachlazení je každoročně zájem o med největší. Ale mohu potvrdit, že stále více našich
zákazníků si zvyká konzumovat med celoročně jako prevenci a chodí si pro med třeba každý měsíc.
No a dále se pilně chystáme na jaro. Čistí a desinfikují se úly a nástavky k nim. Stloukají a drátkují se nové
rámky, v nichž včely vystaví plásty. V páře se vyvařují staré plásty a vzniklý čistý vosk se převařuje a
nechává se vystydnout do kulatých bloků. Z těch se pak nechají vyrobit nové mezistěny jako základ
panenských plástů. Práce je dost a dost.
A hlavně vyhlížíme jaro. Je třeba správně vystihnout okamžik, kdy případné oteplení už není jen krátká
přestávka zimy, ale skutečný příchod jara a otevřením všech otvorů v úlech včely "probudit", aby se též
začaly připravovat na první jarní snůšku. A vystihnout ten okamžik není jednoduché.

