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Seminář byl uspořádán za podpory Ústeckého 

kraje ve spolupráci Agrární komory a Spolku 

krušnohorských včelařů. Seminář hodnotíme 

jako velice přínosný a inspirující. Hlavní náplní 

semináře bylo zhodnotit používání dotací do 

oborů včelařství v návaznosti na zhoršené pod-

mínky, které v současnosti obor postihují. 

Postoj Ústeckého kraje vyjádřila v úvodním pa-

sáži ing. Monika Zeman, která jako vždy vyjád-

řila přesvědčení, že najdeme řešení a přislíbila 

také pomoc kraje s tím, že je i jejich zájmem, 

aby tato pomoc nebyla kontraproduktivní, ale 

účinná. Bylo nutné vysvětlit i stanovisko SZIF, 

který zdůraznil nebezpečí dvojí podpory, což je 

nepřípustné. Náš pohled na věc se liší. Domní-

váme se, že je potřeba zaměřit dotace jinam, 

než na nábor dalších včelařů a přestat lhát o 

nedostatečném zavčelení krajiny, když opak je 

pravdou. 

Náš spolek organizoval část, která byla zaměře-

ná na to, abychom ukázali na závažné změny, 

které se v oboru projevují. Ukázali jsme na pro-

blémy, které způsobily dotace, jak včely ohrožu-

je současný stav přírody, jaké jsou mezery 

v komunikaci. Jaké velké chyby jsou 

v legislativě, která asi včelařství ohrožuje nejví-

ce. Připravili jsme také několik návrhů, kde by 

dotace mohla naopak sehrát kladnou roli. Za 

spolek přednesl Jan Kolomý. Zajistili jsme také 

přednášku odborníka na nejzávažnější zdravot-

ní ohrožení včelstev – mor včelího plodu a 

varroázu doc. Ing. Jaroslava Hrabáka Ph.D. Je-

ho přednáška nám dala hodně podnětů 

k přemýšlení. Veškeré prezentace jsou 

k dispozici u spolku, účastníci semináře je do-

stali do pošty. 

Došli jsme k závěru, že toto je ta pravá cesta, 

jak zahájit smysluplnou výměnu názorů mezi 

chovateli, zemědělci, odborníky i politiky. Spo-

jením možnosti podpor, které  jsou na tyto akce 
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určeny (kraj, SZIF), se dají alespoň částečně 

pokrýt nemalé náklady, které na tyto akce mu-

sí být vynaloženy. Samozřejmě úředník SZIFu 

mám vysvětlil, že jsme porušili celou řadu bo-

dů stanovených v prováděcích pokynech. Při 

odměření času přednášejících nás upozornil, 

že přednášky byly kratší, než vyžaduje kurz, 

který jsme nahlásili. I přes tyto byrokratické 

překážky, kterých je stále více, budeme 

v nastoupené cestě pokračovat. Doufáme, že 

nás v tom podpoří náš kraj, protože na byro-

kraty z Prahy se asi nelze spolehnout. Odbor-

níky z Krajské veterinární správy a organizaci 

jejich vystoupení zajišťovala OAK Most a bude 

to v jejich hodnocení. 

Dalším obdobným seminářem bude pokračo-

vání tohoto mosteckého na Medových Váno-

cích 2018. Stejně tak se budeme snažit zacho-

vat zimní semináře v Mostě vždy začátkem ro-

ku. 

Za spolek Petr Táborský, tajemník spolku 

Včelí vosk - dva pohledy 

Včelí vosk je druhým nejdůležitějším produk-
tem včel. Bohužel stále velká část včelařů nedo-
ceňuje jeho význam pro vlastní chov. Navíc se 
stále rozšířenějším stává jeho vedlejší využití, 
výroba svíček a předmětů z vosku. Výsledkem je 
stálý nedostatek kvalitního vosku na trhu a na-
víc otevření obchodu s padělky, které se staly 
naopak na trhu zcela běžné. Nebudeme se zabý-
vat tím, jak vosk vzniká u včel, ale podíváme se, 
jaké vhodné podmínky produkci provází.  
Jsou to: 
• silná včelstva 
• dostatek mladých včel 
• dostatečný přínos sladiny a pylu 
• teplota v úle (35 st.) 
• prostor pro stavbu 
 
Pohled první - získávání vosku 
Konečný produkt včelí vosk technický, získáme 
těžbou z vyřazených plástů, oškrabků a panen-
ského díla (stavební rámky). Nejméně pracným 
způsobem těžby je použití slunečního tavidla. 
Vosk z tavidla je však jen zdánlivě čistý. První 
vytékající vosk vytvoří hladkou voskovou vrst-
vu, uvnitř hranolu je ukrytý med, pyl a košilky v 
hojném množství, zvláště pokud je odstraněno 
hradítko. Účinnost tavidla není vysoká, ale je 
lepší než zničení plástu zavíječem voskovým. 
Zbylé košilky lze později rozvařit a dotěžit.  
Pro hromadné zpracování voští lze toto zpraco-
vat buď ve velkých vařácích, kde předem rozva-
řené voští vrstvíme v šátcích od sebe odděle-

ných proložkami, nebo v odstředivkách, kde je 
buben vyložen jemnou sítí. Oba způsoby vyža-
dují přísun páry. Kondenzovaná voda vynáší 
vosk z použitého zařízení. Horkou směs vody a 
vosku je třeba shromažďovat ve vyšších plasto-
vých nádobách (cca 10 - 20l), které uložíme tak, 
aby k jejich ochlazování docházelo co nejpoma-
leji. U vyšších válcových nádob se vrstva odpa-
du usadí na dolní straně a plocha očištění je tak 

menší. Vrstva stlačených košilek ve vylisova-
ných šátcích rovněž v bubnu odstředivky, by 
neměla dosáhnout tloušťky víc jak 15 mm. Sil-
nější vrstva stlačených košilek zabraňuje pro-
stupu vosku. Celý komplet těžení je pomocí roz-
vařovací vany a vařáku propracován na farmě 
přítele Kolomého (měli jsme možnost vidět), 
Kurtina, a dalších. Těžba pomocí odstředivky je 
vzhledem k produkci a přívodu páry nebez-
pečnější. Odstředivky větších průměrů a otáček 
trpí vibracemi.  
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Pro menší chovy jsou k dispozici jednoduché 
nerezové vařáky, například od firmy Logar, 
které splňují všechny potřeby pro kvalitní 
vosk. 
Vosk vyprodukovaný těmito způsoby je vždy 
barvy žluté až pomerančové a voskomedové 
vůně. Vosk by neměl být dále včelařem upra-
vován. Vosky těžené jinými způsoby bez použi-
tí vody a páry, případně ve stoletých vařácích a 
oprýskaných brutarech jsou poškozené, černé, 
zelené a nevhodné k dalšímu zpracování. 
 V prodejnách se právě producenti těchto vos-
ků dožadují mezistěn žlutých. Použití odpoví-
dajícího kompletu k těžení vosku je finančně 
náročné, ale jedná se vždy o dlouhodobou in-
vestici a lze jej využívat větším počtem včelařů. 
Proto by bylo ideální dotace (například kraj-
ské) směřovat na podporu takových zařízení 
pro spolky. 
 
Z uvedeného vyplývá, že je nezbytné dokončit 
získávání vosku jeho čištěním, zvláště když jej 
získáváme ze slunečního tavidla. Nejjedno-
dušší způsob je převaření vosku v čisté vodě. 
Poměr je 0,5 litru vody na kilogram vosku, ná-
doby musí být nerezové, vosk se nesnáší se že-
lezem. Vaříme tak dlouho, až se vosk zcela roz-
pustí. Upozorňuji na nebezpečí vznícení vosku. 
Vychladnout necháme v teplé místnosti po-
zvolna, tím se zbytky příměsí usadí na spodku 
vosku, odkud je vyčistíme. Pokud i přesto zů-
stává vosk nevzhledný lze jej ještě upravit. 
Vosk znovu rozpustíme a k vroucí směsi přidá-
me 10% roztoku kyseliny fosforečné na množ-
ství vody. Po vychladnutí ještě jednou vyvaří-
me v čisté vodě a získáme krásný žlutý vosk.  
Kyselina sírová se potom ještě používá jako 
dezinfekce proti moru. To ale už necháme na 

výrobci mezistěn. 
Pohled druhý – vliv na chovy 
Mnohokrát již byla řeč o nutnosti obnovy díla 
ve včelstvu. Stále platí, že ideální je obměnit 
každoročně 1/3 díla v chovech. Včelstvo je 
schopné vyrobit si potřebné množství vosku, 
ale musí k tomu mít příležitost. 
 Při rámkové míře 39x24 je váha mezistěny 7,2 
- 7,5 dkg. Vystavěné dílo váží přibližně 15 dkg. 
S množstvím přibývajících košilek po jednotli-
vých generacích plodu však těžitelnost vosku 
klesá. Skutečná výtěžnost z plástu je potom 10 
dkg a lze ji zvýšit důsledným očištěním rámků 
od voskových nástavců. V každém případě lze 
tedy vytěžit z každého plástu půl druhé mezi-
stěny. Vzhledem k této skutečnosti by nemělo 
docházet k nedostatku vosku při výměně za 
nové mezistěny. 
Ve velkých včelařských provozech je tato vý-
měna nezbytná pro udržení hygieny v provozu. 
Vosk k výrobě mezistěn je dvoustupňově steri-
lizován a pravidelně kontrolován v laborato-
řích veterinární správy.  
Hlavní nepřátelé vosku - vedle neschopného 
včelaře je to hlavně zavíječ voskový. Proti ně-
mu je jediná obrana nedat mu příležitost. Pro-
vádět uskladnění souší v chladných skladech. 
To je ale již jiné téma. 
V poslední době dochází stále více k falšování 
vosků. Je do něj přidáván parafín (produkt 
z ropy), nebo stearin (vzniká zmýdelněním 
rostlinných a živočišných tuků). 
Poskytnout krajské dotace na budování výrob-
ny mezistěn by bylo rovněž účelné využití 
těchto prostředků. 
 
Připraveno z článku Františka Vaška pro Cech 
profesionálních včelařů, redakčně upraveno 
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V šestnáctém století byl v Čechách včelí vosk dobrým a hledaným 

platidlem. Byl tehdy poměrně drahý a platil jako peníze. Různé po-

platky, přestupku i pokuty byly placeny penězi nebo voskem, někdy 

obojím. V tehdejší době se vše počítalo v penězích a vosku. 

Chudáci včely. K čemu všemu se už v historii užívalo jejich ušlechti-

lého a voňavého produktu -  vosku! Nejen k výrobě svící, nejen jako 

poplatku za přijetí do cechu, ale byly jím placeny pokuty a to i za 

takové přestupky, jako jsou manželské hádky, modrý pondělek a 

jiné. Dokonce když pražský pekařský tovaryš vyrazil mistrovi při 

hádce zuby, stál ho tento „žert“ 40 liber vosku! Byly to tenkrát časy! 
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Když se platívalo voskem… 
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  

Jan Kolomý - katastrofa Jeseníky (seminář Most) 

PŘÁTELSTVÍ A POHODA PATŘÍ KE VČELAŘENÍ 

Přihlášky odběru noviny: 

www.skvapis.cz 


