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J
aká je tvoje práce mezi dánskými 
včelaři?
Jsem biolog a svou diplomovou práci jsem 
psal na téma opylování volně rostoucích 

rostlin hmyzem. V té době jsem se začal zajímat 
o včelaření. Zapáleným včelařem jsem teď již 
déle než třicet let. Moje první práce byla vlast-
ně v Dánském svazu včelařů. A tam pracuji do-
sud, letos mám pětadvacáté výročí jako včelař-
ský poradce. Mým hlavním úkolem vždy byla 
varroóza, její ošetřování a nemoci včel obecně. 
Vzdělávání včelařů je velmi důležité. Snažíme 
se provádět „praktické terénní testování“, což 
je něco mezi vědou a praktickým včelařením. 
Dalo by se říci, že když se na trhu objeví nový 
přípravek proti varroóze, testujeme ho tak, že si 
pokládáme tyto otázky: Zabíjí tato látka kleští-
ky? Zabíjí včely? Zabíjí včelaře? Dá se začlenit 
do praktického včelaření? Zanechává rezidua 
ve vosku a medu? Nakonec zkoumáme, jakou 
má účinnost. Protože jsme ale malé sdružení, 
všichni děláme, co je třeba, abychom byli dob-
rým včelařským spolkem. Pokaždé, když něco 
děláme, nějaký projekt, ptáme se sami sebe, 
jestli bude mít nějakou hodnotu pro včelaře. Já 
sám chovám celé ty roky kolem 25 včelstev. Po-
třebuji mít své včely, potřebuji na vlastní kůži 
cítit úspěchy, ale i prohry, které vidíme ve vče-
lařství, např. vyšší zimní úhyny nebo nízké ceny 
medu! V tom to celé je, pracujeme pro včelaře, 
abychom jim zajistili co nejlepší podmínky.

Jak bys charakterizoval dánské včelařství? 
Jaký je počet včelařů v Dánsku? Jsou to pře-
devším hobby nebo profesionální včelaři?
Struktura dánského včelařství je v zásadě stejná 
jako v celé Evropě. Včelařů je u nás asi 5 500. 
Za posledních pár let jejich počet ohromně 

stoupl. Větší část jsou hobby včelaři, kteří mají 
pod 10 včelstev. Ti představují asi 90 % všech 
chovatelů. Pak máme skupinu těch, kteří si 
včelařením přivydělávají a u nichž se dá říci, 
že příjem ze včelaření hraje jistou roli v domá-
cím rozpočtu. Těch je okolo 8 % a mívají mezi 
50–200 včelstvy. Dále máme malou skupinu 
profesionálů (1–2 %), kteří se včelařením sku-
tečně živí. U těch často pozorujeme, že včelaří 
na několika kolejích. Vydělávají si například 
zároveň produkcí medu a šlechtěním matek. 
Nebo produkcí medu a opylováním. Komerční 
včelař mívá okolo 400–700 včelstev a máme 
dva s 2 000 včelstvy.  

Kolik máte v Dánsku včelařských spolků? 
Spolupracují spolu, a pokud ano, jak?
V Dánsku máme bohužel spolků několik. Je to 
tak z historických důvodů a kvůli neshodám ve 
včelařských otázkách. Jsem si jist, že to ze své 
země znáte také. Velmi často se tak děje z důvo-
dů osobních neshod, místo aby byl společným 
zájmem prospěch včelařství. Dánský včelařský 
svaz sdružuje téměř 90 % všech včelařů. Pak 
existuje menší organizace s necelými 400 členy 
a dva profesionální spolky s méně než 50 členy. 
Organizace spolupracují ve více než 90 % vče-
lařských záležitostech, ale v některých závaž-
ných otázkách se neshodnou. Kdybych měl tuto 
složitou problematiku vyjádřit jednou větou, 
řekl bych, že včelařství v Dánsku je oslabeno, 
protože včelaři jsou v důležitých otázkách vel-
mi nejednotní. Můj závěr z toho je, že ve všech 
státech by měla být snaha, aby existovala jen 
jedna organizace. Tato organizace by se měla 
snažit překlenout velkou rozmanitost, která je 
uvnitř společnosti. Pokud jsme rozděleni, jsme 
slabí, v jednotě je velká síla. Jinak bude stát 

zmatený a nebude jednat ve prospěch včelař-
ství.

Jsi velký cestovatel, takže můžeš porov-
návat včelařskou situaci v mnoha zemích. 
Myslíš si, že je něco, z čeho by se měli 
včelaři ve světě poučit od vás, dánských 
včelařů? A samozřejmě, co považuješ za 
nejslabší stránku včelařství v Dánsku? 
V minulých 25 letech jsem procestoval mno-
ho různých zemí po celém světě. Pozorování 
a zkoumání rozdílných včelařských tradic pro 
mne vždy bylo velmi důležité. Snažit se poro-
zumět a srovnávat. To mě vždy velmi bavilo. 
Včelaření je v zásadě vždy stejné, ale mívá i ně-
které pozoruhodné odlišnosti. Na tuto otázku se 
těžko odpovídá, ale co se mne týče, úspěch dán-
ského včelařství se dá shrnout v několika málo 
bodech. 

Jeden z těchto bodů je snad těžko pochopi-
telný, ale je to pravidelná obměna díla, zejmé-
na v plodišti. Doporučujeme včelařům, aby ji 
prováděli každý rok. Tím dáváme včelám mož-
nost, aby si vystavěly a obnovily dílo. Když 
hodně staví, jsou zdravější. Dále klademe důraz 
na cílené šlechtění matek. Dánové se zaměřují 
na šlechtění včel odolných vůči nemocem. 

Za další, vždy mějte ve včelstvech mladé 
matky. Používáme polystyrenové úly, které 
izolují 10–15x lépe než úly dřevěné. Snadno se 
čistí a včelám prospívají. Pomalu se zbavujeme 
dřevěných bedýnek a starých typů úlů. Máme 
velmi silné místní spolky včelařů, které pro 
včelaře vytvářejí dobrou síť. A samozřejmě, 
velký svaz (můj spolek) klade důraz na metody 
ekologicky šetrného ošetřování proti varroóze. 
Myslím, že bych mohl uvést ještě další body, 
ale tím by se tento rozhovor příliš prodloužil.     

Pohled dánského 
včelaře
S FLEMMINGEM VEJSNÆSEM Z DÁNSKA JSEM SE POZNAL PŘED NĚKOLIKA LETY NA KONFERENCI ASOCIACE 
COLOSS, KTERÁ SE KONALA V GRAZU. TEHDY JSEM TAM SE ZDEŇKEM KLÍMOU PŘEDNÁŠEL O ČESKÉM 
VČELAŘSTVÍ. OD TÉ DOBY SE S FLEMMINGEM POTKÁVÁM HLAVNĚ NA MEZINÁRODNÍCH VČELAŘSKÝCH 
KONFERENCÍCH A WORKSHOPECH. PROTOŽE JSME OBA VČELAŘI, TAK MÁME VŽDY O ČEM DEBATOVAT. 
LETOS V ÚNORU A BŘEZNU JSEM STRÁVIL PÁR TÝDNŮ VE ŠVÉDSKÉM LUNDU, KDE JSEM BYL NA PRACOVNÍ 
STÁŽI NA TAMĚJŠÍ UNIVERZITĚ. LUND JE OD DÁNSKÉ KODANĚ VZDÁLENÝ NECELOU HODINU VLAKEM, 
TAKŽE JSEM RÁD VYUŽIL PŘÍLEŽITOSTI A FLEMMINGA JSEM V KODANI NAVŠTÍVIL. Z NAŠEHO ROZHOVORU 
VYVSTAL NÁPAD, ŽE BYCHOM JEJ MOHLI PUBLIKOVAT, NEBOŤ JE V NĚM MNOHO MYŠLENEK, KTERÉ 
MOHOU ZAUJMOUT I ČESKÉ VČELAŘE. TAKŽE JSEM SEPSAL OTÁZKY, KTERÉ TVOŘÍ HLAVNÍ BODY NAŠÍ 
DEBATY, A FLEMMING ODPOVÍDAL, JEHO NÁZORY A MYŠLENKY SI NYNÍ MŮŽETE SAMI PŘEČÍST.

Flemming Vejsnæs 
u svých včel.
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společnost do větších obchodů, cena v obcho-
dech se pohybuje okolo 30 dánských korun 
(4 €). V přímém prodeji máme pochopitelně 
vyšší ceny. Proto včelařský svaz do budoucna 
usiluje o větší podíl přímého prodeje medu na 
trhu. Možná bude zábavnější porovnat, kolik 
v našich zemích stojí med a kolik 380 gramů 
Nutelly. Sklenice Nutelly stojí 40 dánských 
korun, přičemž sklenice dánského medu o 450 
gramech stojí 30 korun. To znamená, že kilo-
gram Nutelly stojí 14 € a kilogram medu jen 8 € 
(všimněte si, že mluvíme o cenách za sklenici). 
Proveďte si totéž srovnání pro Českou republi-
ku. Nicméně jsem si jist, že je levnější produ-
kovat Nutellu než med. Takže cena za med je 
příliš nízká.   

Oba jsme národní koordinátoři ústředního 
projektu COLOSS – Monitoring úhynů včel-
stev. Přišel jsi na nějaké zajímavé výsledky 
anebo trendy, které by byly typické pro 
dánské včelařství?
V Dánsku pracuje jedna z ústředních skupin 
sítě Coloss B-rap, což znamená, že mezinárod-
ní sledování úhynů včel je u nás považováno 
za velmi významné. Znamená to, že máme kaž-
doročně velmi dobré záznamy o tom, jak velké 
úhyny jsou a kde v zemi k nim dochází. Pomocí 
těchto údajů jsme schopni vysvětlit, proč se tak 
děje. Je žádoucí, aby se včelaři dozvěděli, jestli 
se pohybují nad nebo pod průměrnými úhyny. 
Je důležité vědět, jak se úhyny vyvíjejí v čase. 
Máme podniknout nějakou speciální akci, do-
dat včelařům nejnovější informace? Ale nejdů-
ležitější je dodávat úřadům aktuální, velmi spo-
lehlivé údaje o tom, jaká je v různých zemích 
situace. Pro mě je rozhodující, že zapojujeme 
včelaře a svěřujeme jim zodpovědnost za sběr 
těchto dat. Místo toho, aby úřady prosazovaly 
zvučné a drahé produkty, měly by se prostě vče-

lařů zeptat, jaká je situace, a to se často neděje. 
Právě tohle děláme v tomto projektu občanské 
vědy my, zapojujeme včelaře. V Dánsku kolem 
30 % včelařů dotazník skutečně vyplní (v ČR 
je to pouze kolem 2 %, pozn. Jiřího Danihlíka). 

Významným závěrem tohoto mnohaletého prů-
zkumu je zjištění, že nejúspěšnější včelaři jsou 
ti, kdo mají dobrou strategii proti varroóze, pra-
videlně obměňují dílo a mají dobré matky. Tady 
není co řešit.       

Ve všech zemích dochází k úhynům, v ně-
kterých se používají ekologicky šetrné metody 
ošetřování, např. v Rakousku nebo Dánsku, 
některé se stále spoléhají na syntetická léčiva, 
např. Česká republika. Jak vidíte budoucnost 
ošetřování varroózy?

V Dánsku jsme v tom měli jasno hned od 
začátku. Doporučovali jsme jenom ekologicky 
šetrné metody, jako odstraňování trubčího plo-
du, ošetření kyselinou mravenčí, pokap kyseli-
nou šťavelovou a teď v poslední době aplikaci 
produktů s thymolem. To jsou všechno látky, 
které se přirozeně nacházejí v medu. Navíc je 
nám jasné, že je potřeba vytvářet relativně hod-
ně oddělků, a v poslední době si uvědomujeme, 
že následkem klimatických změn (což zname-
ná přítomnost plodu ve včelstvech po celý rok) 
musíme uměle odstraňovat plod. Těchto metod 
využívá více než 90 % včelařů. Zavrhli jsme 
používání syntetických léčiv, protože jsme 
viděli, že se v Evropě velmi rychle zvyšovala 
rezistence. Rovněž jsme si velmi dobře vědo-
mi toho, že zahraničnímu medu můžeme kon-
kurovat jedině kvalitou, kvalitou a zase jenom 
kvalitou. Musíme vytvářet vysoce hodnotný 
produkt. To znamená, že dnes se v dánském 
medu nenachází žádná rezidua z ošetření proti 
varroóze a dánský vosk je nejčistší v Evropě. 
Tak proč používat syntetické látky?   

Jak ošetřujete proti kleštíkovi? Kontroluje 
to někdo? Například veterinář? Nařizuje 
někdo včelařům, jak a kdy ošetřovat?
Ošetřování a přežití včelstev je výhradně na 
zodpovědnosti samotných včelařů. Jak jsem 

Existuje v Dánsku nějaká státní podpora 
včelařů nebo obecně včelařství? Jak fun-
guje?
V Dánsku neexistuje přímá podpora včelařů. 
Osobně si myslím, že je to správně. Ale víme, 
že v jiných zemích včelaři dostávají značné pří-
mé dotace. Chceme mít dobré včelařství, které 
je konkurenceschopné na normálním tržním 
základě. Podpora obyčejně vychýlí včelařství 
a postoje včelařů do nějakého nesprávného 
směru. Místo toho máme podporu projektů. 
Projektů, které přispívají ke vzdělání včelařů 
a vědecké činnosti, dalo by se říci. Tyto pro-
jekty jsou obvykle zaměřeny na varroózu a její 
ošetřování. Ve včelařském svazu jsme relativně 
úspěšní v získávání finančních prostředků na 
různé projekty. Například obecně na marketing, 
rozvoj včelařství, zrovna teď máme velký pro-
jekt týkající se pylu a propolisu. Učíme dánské 
včelaře tyto produkty sbírat a prodávat. 

Jaká je typická medná snůška v Dánsku? 
Květový med, medovice? Kdy začíná a kon-
čí sezóna? Kdy v sezóně obvykle naposledy 
vytáčíte med? 
Ohledně medných výnosů v Dánsku máme vel-
mi slušnou bilanci. Za období posledních 30 let 
se průměr pohybuje kolem 35 kg. Špatní včelaři 
mají nižší a šikovní včelaři vyšší výnosy. Co se 
mne týká, pamatuji si na svůj nejlepší rok 1994, 
kdy jsem vytočil 100 kg na včelstvo. To už se 
bohužel od té doby neopakovalo.  

Dánsko je zemědělský stát. Více než 66 % 
dánské krajiny zabírají zemědělské plochy. 
Máme tradičně mnoho řepkového medu, jiný-
mi slovy hlavní podíl medu je světlý zkrystali-
zovaný med. Dánští spotřebitelé jsou na tento 
druh medu zvyklí, takže po řepkovém medu je 
velká poptávka. Dánsko je největší producent 
jetelového semene na světě. Tím pádem exis-
tuje velká poptávka po opylování. V některých 
letech dává jetel velmi pěkný výnos jiného 
druhu světlého medu. Jinak máme sady a jiné 
typy kvetoucích rostlin. Také lze zmínit tmavší 
letní a také podzimní med. Na západním pobře-
ží Dánska jsou velmi důležité rozsáhlé oblasti 
vřesovišť, které nám pozdě v sezóně poskytují 
velmi lahodný vřesový med. Medovice se sice 
vyskytuje, ale nikoli jako jednodruhový med. 

Naše sezóna začíná v polovině dubna a inten-
zivní začíná být v květnu. Pokud bydlíte v ze-
mědělské krajině, dá se říci, že hlavní snůška 
končí nejpozději 1. srpna. Vřes končí kolem 
1. září. A pak jsou tu městští včelaři, kterým se-
zóna začíná dříve a končí velmi pozdě.

Jak med prodáváte? Jaká je obvyklá veli-
kost sklenic? Prodáváte hlavně pastovaný 
nebo tekutý med?
Tohle je jeden z problémů dánského včelařství. 
Nemáme rozvinutou tradici přímého prodeje 
medu jako v Německu. Celková produkce je 
kolem 2 500 tun, z čehož 50 % se prodá přímo, 
tj. ze dvora, na trzích a v malých obchodech. 
Standardní sklenice má 450 gramů. Cena je pří-
liš nízká. Jestliže prodáváte med přes výkupní 

Dánové oceňují izolační 
vlastnosti polystyrenových 
úlů a jejich snadnou očistu.

V intenzivně 
obhospodařované 
zemědělské krajině 
Dánska lze vidět 
včely pasoucí se na 
pažitkové monokultuře.

Dobře zhodnotit 
každou kapku 
cenného medu je 
úkolem Dánského 
svazu včelařů.

Tvorba velkého 
množství oddělků 
je pro Dány běžnou 
včelařskou praxí.

ROZHOVORROZHOVOR
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vzhledem k tomu, že přicházíme o některé staré 
včelaře. Takže máme velký přírůstek mladých 
lidí.  

Když chci v Dánsku začít včelařit, co mám/
musím udělat? Zaregistrovat se, absolvo-
vat kurz…? 
Myslím, že pokud chceš začít včelařit v Dán-
sku, je to náramně jednoduché. Vyhledáš místní 
včelařský spolek, kde se pořádají kurzy a mají 
školní včelnici. Zapojíš se do sítě a najdeš si 
opravdu dobrého instruktora. A to je pro za-
čátek všechno. V tuhle chvíli není potřeba re-
gistrace ani nic jiného. Registruješ se, teprve 
až začneš produkovat určité množství medu. 
Myslím, že v moderním včelařství je nejdůle-
žitější držet krok s oborem. Snažit se cestovat 
do jiných zemí, poznávat jiné tradice včelaření. 
A pak můžeš své včelaření rozvinout. Mít sny, 
např. že se staneš biovčelařem, nebo že budeš 
mít 100 včelstev, že budeš vyrábět nějaký moc 
hezký produkt a podobně.

Jaký je tvůj osobní názor na budoucnost 
včelařství? Máš nějakou vizi – „idealistic-
kou“ a realistickou? 
To je velmi široká, byť důležitá otázka. Vče-
lařství se v současné době potýká s mnoha ne-
snázemi. Můžeme zmínit jen některé. Největší 
problém ve včelařství je varroóza. Můžeme 
tady mluvit o ekologicky šetrných způsobech 
ošetření, jako je používání kyselin atd. V tom-
to ohledu je důležité vytvářet velké množství 
oddělků, kterými nahrazujeme stará včelstva. 
V budoucnu musíme sami přivodit bezplodá 
období, abychom mohli velmi účinně zakročit 
proti varroóze. Tyto metody jsou pro moderní-
ho včelaře zcela dostačující. Ale včelaři se musí 
přizpůsobit a změnit postoj. 

Na druhé straně je používání pesticidů, což 
mi nedělá radost. Z dlouhodobého hlediska je 
to slepá ulička. Výsledkem budou rezistence 
roztočů (to vidíme na všech stranách), rezidua 
ve vosku a časem i v medu. Mezi včelaři čas-
to vidíme zneužívání všemožných prostředků. 
Buď nezákonné používání léčiv, nebo jejich 

nadužívání či nesprávnou aplikaci. Je paradox-
ní, že my včelaři jsme velmi kritičtí k používání 
pesticidů v zemědělství, ale ne zas tak kritičtí 
vůči tomu, co sami do úlů dáváme. Občas mi 
přijde, že bychom se měli spíše zaměřit na to, 
co děláme sami než na to, co dělají ostatní. Měli 
bychom si nejdřív zamést před vlastním pra-
hem. Až budeme mít čisté svědomí, můžeme se 
obrátit ke zbytku světa. 

Mám vizi čistšího včelařství, v němž budou 
ve středu pozornosti tři „k“: kvalita, lepší kvali-
ta a nejvyšší kvalita. 

Na druhé straně vidím problémy v zeměděl-
ství. Používání pesticidů není dobré, ale nyní 
je těžké dokázat, do jaké míry zemědělské pes-
ticidy včelám škodí. Jistě škodí, ale jak moc? 
Včelstvo jako organismus je stabilní a dobře 
odolává vnějším vlivům. Ale pokud je tlak roz-
točů velký, včelstvo je oslabeno (stejně jako 
z důvodu nosematózy, zvápenatění plodu, po-
travní nabídky atd.). 

Dalším velkým důvodem ke znepokojení je 
pro mne čistota medu. V poslední době se ve 
vzorcích medu náhle začal objevovat glyfosát 
(RoundUp®). To není pro včelařství vůbec 
dobrá zpráva. Vypadá to, že začínáme objevo-
vat stále více látek s tím, jak se zlepšují metody 
analýzy. A pak tu je velká úcta k medu, kterou 
vidíme obzvláště v neevropských zemích. Ale 
jak jsme na tom my v Evropě? 

Takže je naprosto jasné, že mám do budoucna 
vizi přírodního, čistého včelařství, kdy se bude 
s varroózou velmi úspěšně bojovat mnohem udr-
žitelnějším způsobem (metody máme, stačí jen 
chtít) a včely budou snad do určité míry varroa- 
tolerantní. Ohledně varroatolerance nejsem až ta-
kový optimista, ale na tomto poli se horlivě pracu-
je. Takže zůstaňme optimisty. Věřím v udržitelné 
šlechtění matek zaměřené na vyšlechtění vysoce 
produktivních, mírných, nebodavých a neroji-
vých včel. Také je třeba se postarat o zachování 
místních plemen včel, protože mohou mít některé 
velmi zajímavé geny, které budeme z dlouhodo-
bého hlediska potřebovat. JIŘÍ DANIHLÍK

Fotografie poskytl Flemming Vejsnæs.

Překlad Aleš Kepart.

již zmínil, používáme metody, které jsou po-
voleny pro ekologické včelaření, a protože tyto 
produkty nejsou považovány za veterinární lé-
čiva, jsou včelařům volně dostupné. Včelařský 
svaz klade velký důraz na vzdělávání. Ve všech 
místních organizacích máme školitele, kteří 
místní včelaře vzdělávají. Vydáváme letáky, ve-
deme domovskou stránku na téma varroóza atd.

Jaké plemeno včely medonosné chováte 
v Dánsku? Kraňku, melliferu, buckfastku…? 
Můžeš popsat, jaké s nimi máte zkušenos-
ti? Je možné chovat tolik plemen v tak malé 
zemi, jako je Dánsko? Nemáte problémy 
s temperamentem – bodavostí?
Dánsko je ojedinělé. Má kolem 7 000 km po-
břeží a mnoho ostrovů, které jsou velmi vhodné 
pro kontrolované páření matek. Je tu více než 
dvacet ostrůvků, kde kontrolované páření pro-
bíhá. V šedesátých letech u nás bylo relativně 
vysoké procento kraněk, v sedmdesátých až 
osmdesátých letech převládaly vlašky. Od kon-
ce osmdesátých let začala výrazně převládat 
buckfastka a většina velkých šlechtitelů matek 
v Dánsku chová velmi dobré buckfastské včely 
nebo, jak jim tu říkáme, kombinované včely. 
Jsou vysoce produktivní, velmi mírné, nerojivé 
a mají dobrou odolnost vůči nemocem. Máme 
značně rozvinutý šlechtitelský program, kterým 
se řídí všichni komerční šlechtitelé matek. Vče-
lařský svaz každoročně provádí rozsáhlé testo-
vání matek, které jsou na trhu k prodeji.

Jak včelaře vzděláváte? Jsou otevření 
novým metodám a technikám, nebo jsou 
konzervativní? 
Uffff, těžká otázka. Právě tím se zabývám ve 
své každodenní poradenské práci. Včelaři bý-
vají spíš konzervativní, ale časy se mění. Teď 
je spousta nových včelařů, kteří jsou velmi 
zvídaví a chtějí se pořád učit nové věci. Tak-
že musíme být dobří učitelé. Musíme vytvářet 
kvalitní vzdělávací materiály. V současné době 

pracujeme na vytváření dobrého vzdělávacího 
systému s různými úrovněmi. Naším hlavním 
cílem je vzdělat co nejvíce včelařů. 

Během posledních tří let jsme se intenzivně 
zabývali přetvářením naší strategie boje proti 
varroóze. Nová domovská stránka, nová kniha 
o varroóze, nové plakáty, vzděláváme místní 
školitele, kteří mají vzdělávat místní včelaře. 
A vedeme během roku ohromné spousty roz-
hovorů. 

Během posledních let jsme se soustředili na 
vytváření vzdělávacích videí. Včelaři jsou vel-
mi vizuální. Jistě, staří včelaři chtějí postupo-
vat tak, jak to dělali dlouhá desetiletí, ale noví 
chovatelé se opravdu chtějí vzdělávat. Včelaři 
se musí přizpůsobit. Žijeme v době plné změn 
týkajících se klimatu, varroózy, způsobu využi-
tí zemědělské půdy, pylové snůšky atd. Takto 
bych mohl pokračovat. Vzdělávání je tak důle-
žité!      

Spolu s Prebenem Kristiansenem ze Švéd-
ska jste „otcové“ nové pracovní skupiny 
projektu COLOSS nazvané B-rap. Popsal 
bys její cíle? Co si od ní slibujete?
Právě té říkáme ústřední skupina sítě CO-
LOSS. Velmi stručně: chceme propojovat věd-
ce a praktické včelaření. Chceme šířit důležité 
informace, vycházející z vědecké a poradenské 
činnosti. Ale také chceme propojovat skupiny. 
Naslouchat včelařům v tom, co považují za nej-
větší problémy a na co by se podle nás měla 
v budoucnu soustředit vědecká práce. Tato sku-
pina je nová. Měli jsme několik pozoruhodných 
setkání, některé moc pěkné nápady. Výsledek, 
který se už rýsuje, je nový trend v mezinárodní 
vědecké práci. Více se zaměřit na šíření výsled-
ků, věnovat tomu víc času, psát více populárně 
naučných článků, které mohou včelaři přímo 
využít. 

Oba projekty, Monitoring i B-rap, jsou 
založeny na myšlence občanské vědy. 

Dánsko má spolu se Švédskem vysokou 
míru odpovědí v monitorovacím projektu. 
Čím jsou podle tvého názoru dánští nebo 
švédští včelaři motivováni k účasti?
Jeden můj starý přítel, profesor sociologie, mi 
jednou vysvětloval, že hlavní příčinou prospe-
rity naší země je vysoká míra vzájemné důvě-
ry mezi lidmi. Nikdo nepředpokládá, že by ho 
někdo druhý podvedl. Například když vyplníte 
dotazník, vaše informace budou využity vý-
hradně ve prospěch společnosti. Pracovali jsme 
se spoustou včelařů, kteří nám důvěřovali a ne-
měli žádné obavy, že bychom zneužili posky-
tované informace. Věřili nám, že je použijeme 
pouze pro dobro včelařství. Po celé Evropě vi-
dím problém v tom, že včelaři mají vůči úřa-
dům jistou nedůvěru. Jsem si jist, že je to tak 
i u vás. Pokud se včelaři chtějí vyvíjet, zdoko-
nalovat, stát se lepšími chovateli, musí změnit 
svůj postoj. Totéž samozřejmě platí pro úřady, 
vědce a poradce. Musíme si v rámci včelařství 
navzájem důvěřovat. A pak jsou tu samozřejmě 
ještě jiné důvody. Jsme dobře organizovaní, 
12x za rok vydáváme včelařský časopis, máme 
k dispozici emailové adresy téměř 90 % vče-
lařů, takže pravidelně rozesíláme zpravodaj. 
Při našich rozhovorech se během roku setkáme 
téměř s 50 % včelařů. Určitě, úzký kontakt je 
důležitý.

Jaké jsou demografické charakteristiky 
dánských včelařů? Jaký je jejich věkový 
průměr? Je chov včel oblíben u mladší 
generace?
Ještě před 5–10 lety byl věkový průměr dán-
ských včelařů 58 let. Všechno nasvědčovalo 
tomu, že v budoucnu vyhyneme, protože jsme 
neustále stárli. Ale pak se to náhle změnilo. Po-
vědomí o tom, že včela medonosná je ohrože-
ný druh, a hospodářská krize naprosto změnily 
situaci. Máme teď mladší včelaře a 23 % vče-
lařek. Za posledních pár let jsme se rozrost-
li o zhruba 30 %, což je vlastně ještě lepší  

INZERCE

Pro mě je 
rozhodující, 
že zapojujeme 
včelaře do 
projektu Coloss 
a svěřujeme jim 
zodpovědnost za 
sběr těchto dat.

V Dánsku se uplatňuje 
ekologický chov včel 
s léčením včel proti 
varroóze na bázi 
organických kyselin. 
Například pokapem 
kyselinou šťavelovou 
v bezplodém období.

Flemming Vejsnæs 
(vlevo) při konzultaci 
přímo na včelnici.

Současní 
dánští včelaři 
upřednostňují 

chov buckfastské 
včely.
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