
Martin Puzder k moru včelího plodu: 
Je Slovensko ostrovem nebo bárkou? 
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CECHU 

Vykutálené 
kulaté stoly 

Na únorovém semináři cechu 
jsme díky našim přátelům ze 
Slovenska měli možnost slyšet 
názory tamního předního od-
borníka v otázkách zdraví včel a 
duchovního otce národního era-
dikačního programu MVDr. 
Martina Puzdera, PhD. 
 
Již vícekrát předtím jsme konstatova-
li, že slovenští kolegové jsou v péči o 
včelstva a včelaře podstatně dále než 
my. Letošní setkání s doktorem Pu-
zderem to jen potvrdilo. Proto přiná-
šíme výtah z jeho přednášky jako po-
kračování informací ze zmíněného 
semináře cechu. 
 

LEGISLATIVA 
V úvodu přednášky zmínil Dr. Puzder 
cestu ke stavu, který vedl až 
k dnešnímu programu eradikace mo-
ru včelího plodu. Legislativní proces 
vyvrcholil v roce 2007 přijetím záko-
na, který nově zřídil funkci asistenta 
úředního veterinárního lékaře a přes-
ně ji definoval. 
Tím začala nová etapa práce, kdy bylo 
nutné program doladit, specifikovat a 
postupně upravovat podle existence 
vznikajících problémů. 
 

SPOLUPRÁCE SE STÁTEM 
K tomu všemu byla důležitá spolu-
práce se státní správou – od ministra 
až po výkonné úředníky. Velkou roli 
hrála komunikace na všech úrovních. 
Pravidelná osobní jednání – mimo-
chodem vždy vedená v přátelském 

duchu – se 
ukázala být 
pro zdar věci 
nenahraditel-
nými a tento 
styl jednání je 
i nadále pre-
ferován pro 
d o j e d n á v á -
ní dalších po-
stupů. Platí 
totiž, že po-

kud je dokument kvalitně zpracován 
a dobře projednán, většinou prochází 
ve schvalovacím řízení bez úprav a 
změn. 
„Při zpracování textu se mnohdy ob-
jeví i chyby, které jsme v něm udělali, 
včetně chyb gramatických. To má na 
budoucí význam dokumentu velký 
vliv. Po kvalitním projednání jsou 
odstraněny a v následujícím schvalo-
vacím procesu nedochází k opravám, 
které potom zásadně mohou změnit 
původní záměry,“ řekl Martin Puzder. 
Velký vliv na celý proces mají přesné 
definice v zákoně. Musí být jasně ře-
čeno, co je stanoviště, co včelstvo, co 
kočovné stanoviště, co je ohnisko ná-
kazy. Důležité jsou i přesně vymezené 
pravomoci. „Velký význam má doko-
nalá evidence včelstev. Důležitá je 
dohledatelnost původu včelstva,“ řekl 
slovenský odborník. 
 

PRAKTICKÉ POSTŘEHY 
Podstatné pro tento systém je, aby 
měl trvalou platnost. Asistent musí 

(Pokračování na straně 2) 

Pracovní společnost ná-
stavkových včelařů ozná-
mila otevřeným dopisem, 
že se neúčastní dalších 
jednání u kulatého stolu. 
Důvody, které uvádí, jsou 
věcné. Debaty u kulatého 
stolu v podání předvede-
ném ČSV lze považovat za 
špatný vtip. 
Jsem si vědom toho, jakou 
odezvu vyvolají tato slova. 
Snad ale povedou k za-
myšlení, jak podobné akce 
organizovat a vést. 
Pro včelařství je důležité, 
aby se vůbec jednalo, aby 
si za jeden stůl sedli všich-
ni zástupci subjektů zabý-
vajících se činností v obo-
ru. Komunikovat by se ale 
mělo na úrovni odpovída-
jící vyspělé společnosti – a 
to bez ohledu na to, kdo 
kolik reprezentuje procent 
chovaných včel a organi-
zovaných včelařů. Tato 
jednání by měla mít svá 
pravidla – hlavně vedení 
bez diktátu a snahu poro-
zumět argumentům zú-
častněných. Potom může 
být výsledkem závěr uži-
tečný všem. 
A kromě toho – přípravou 
a řízením jednání je zapo-
třebí pověřovat vždy jed-
noho z aktérů. Vždyť i 
v předsednictví EU se stří-
dají členské státy bez ohle-
du na počet obyvatel. 
A ještě jeden postřeh – 
v prosincovém vydání E-
zpravodaje cechu jsme mj. 
napsali, že by se jednání 
měla konat pravidelně a 
každé z nich by mělo být 
obsahově orientováno na 
jedno ucelené téma. „Bylo 
zařazeno velké množství 
důležitých témat, aniž 
účastníci měli dostatek 
času na přípravu,“ zhod-
notili jsme tehdy čerstvě 
získanou zkušenost. 
Je mi líto, že nebudou po-
kračovat „kulaté stoly“ o  
problémech včelařství. Za 
dosavadního stavu by to 
ale nemělo smysl.  

Petr TÁBORSKÝ 

 Martin Puzder 
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mít v ruce vždy jasná pravidla, musí být patřičně 
vzdělaný a mít dostatečnou praxi se včelstvy. „Je 
v našem zájmu, aby měl vymezenou geografickou 
oblast pro kontrolu v místě, kde má včelstva,“ 
zdůraznil doktor Puzder. Bude potom veden zá-
jmem mít skutečně v okolí svých včelstev zdravé 
prostředí. Přitom jeho včelstva prohlíží jiný asis-
tent.  
Dalším opatřením je přesně vymezený postup při 
zjištění nákazy či ohniska, postup řešení, systém 
kontrol. Důležitý je přehled o přemisťování včel-
stev, okamžitá kontrola, na vše stanovený po-
stup. Nařízením jsou přesně určeny metodiky 

pro provádění kontrol. Vždy je provádí včelař za 
jeho asistence, provádí je osobně, jen když o to 
včelař požádá. „Opět je kladen důraz na bezchyb-
nou evidenci, v souladu s precizní registrací včel-
stev,“ podtrhl Martin Puzder. 
 

PROBLÉMY DO BUDOUCNA 
Hlavním problémem je zachování existence pro-
gramu a jeho další rozvíjení. Jde o otázku zajiště-
ní jeho financování. 
Dalším problémem je geografická poloha Sloven-
ska. Republika sousedí s pěti státy, zatím ale 
v žádném z nich obdobný program není realizo-
ván. Akční rádius ohnisek moru včelího plodu 
dosahuje do tří kilometrů, tudíž příhraniční spo-
lupráce je důležitým prvkem pro prevenci. 
„Ideální by bylo, kdyby sousedé šli stejnou cestou 
s obdobnými programy, které by se daly vzájem-
ně propojit. Zatím je otázkou, zda Slovensko není 
se svým programem pouhým ostrovem nebo po-
tápějící se bárkou,“ analyzoval doktor Puzder. 
Významnou roli v procesu sehrávají finanční pro-
středky. V tabulce umístěné na www.apiscech.cz 
vidíte pohyb nákladů v jednotlivých etapách rea-
lizace. 

Petr TÁBORSKÝ 
(podle elektronického záznamu) 

(Pokračování ze strany 1) 

Přednáška Martina Puzdera  posluchače zaujala. 

Kočování je jednou z cest vedoucích ke 
zvýšení výnosu a tím ekonomičnosti vče-
lařského provozu. 
 

Kočování slouží k přemísťování včelstev 
z jednoho stanoviště na druhé s cílem maximál-
ního využití různých druhů snůšek a především 
ke zkrácení (či odbourání) mezer mezi jednotli-
vými snůškami. 
Tento způsob včelaření nemusí sloužit jen k cestě 
za snůškou. Významné je i kočování na ideální 
zimní stanoviště, jež přináší brzký jarní zdroj py-
lu, sladiny a vody. 
 

HISTORIE 
V Česku má kočování dlouhou historii. Kromě 
zvýšeného výnosu medu hrála v prvopočátcích 
rozvoje tohoto způsobu včelaření velkou roli sku-
tečnost, že kočování bylo finančně podporováno 
ze strany státu. Tehdy byla vyplácena dotace za 
opylování zemědělských porostů. Přechodem na 

soukromé hospodaření a vznikem privátních ze-
mědělských podniků je finanční úhrada této opy-
lovací služby odvislá jen na dohodě mezi včela-
řem a zemědělcem. Placená opylovací služba stá-
le existuje, ale pouze v malém rozsahu. 

(Pokračování na straně 3) 

 

Profesionální včelí farma 
Cesta k budování moderního podniku (4) 

Umístění rámů s úly v terénu. Zařízení pro traktor. 
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ZPŮSOBY KOČOVÁNÍ 
Známe tři způsoby kočování: 

 s ruční manipulací; 

 za pomoci kočovných vozů a vleků; 

 za pomoci kočovných plošin – palet-rámů. 
 

RUČNÍ KOČOVÁNÍ 
Tento způsob kočování až na výjimky již vymizel. 
Spočíval v umístění úlů volně na paletách či ji-
ných podstavcích. Vyžadoval ruční nakládání 
na vlek nebo jiný přepravní prostředek, následně 
přesun na nové kočovné místo a opět ruční sklá-
dání jednotlivých úlů. Nevýhodami tohoto způso-
bu kočování jsou pracnost a fyzicky náročná prá-
ce. Nevyžaduje zvláštní zařízení, stačí běžný vlek. 
 

KOČOVNÉ VOZY A VLEKY 
V době rozvoje kočování byla umístěním včelstev 
na mobilní podvozek odstraněna namáhavá ruční 
práce. Pro umístění většího počtu včelstev byly 
většinou budovány mobilní maringotky s úly typu 
Budečák, mnohdy bateriového typu. Tyto úly jsou 
dnes již překonány – ať už pro nedostatek prosto-
ru pro včely, tak z důvodu zvýšeného rojení a 
pracné obsluhy. 

Přesuny včelstev kočovnými vozy podléhá pravi-
dlům provozu na pozemních komunikacích. Ko-
čovné vozy vybavené starými podvozky tato pravi-
dla již nesplňují. 
 

KOČOVNÉ PALETY – RÁMY 
Toto je dnes v podstatě jediný způsob jak kočovat 
se včelstvy a splňovat pravidla silničního provozu. 
Jedná se o klasický vlek a paletu (rám), na kterou 

se umístí úly. Tato paleta je pak z hlediska předpi-
sů nákladem. Vlek je vybavený zařízením na zdvih 
palety (lze použít tři hydraulické písty s ručním 
čerpadlem, systém zdvihu přes kolečko, 
s použitím vložených heverů). Paleta zůstává na 
zvoleném stanovišti, zatímco s vlekem odjedeme. 
Výhodou je odstranění rizika nenechavců, kteří 
rádi odcizují elektroinstalaci, vzduchotechniku či 
kola. 
Velikost palety na umístění včelstev je závislá na 
velikosti vleku a možnostech přepravního pro-
středku. Výhodou pro přesun v terénu je pohon 
všech čtyř kol. 
 

PRINCIP PŘEPRAVY 
Vzhledem ke konstrukci palety jsou včelstva umís-
těna asi 80 cm od země, což má obrovský význam 
na prostředí v úlu, především omezení vlhkosti. 
Na naší včelí farmě používáme dva typy přeprav-
ních palet – na 16 a 20 včelstev. Úly jsou na těchto 
paletách umístěny ve dvou řadách, každá řada je 
ještě rozdělena na dvě samostatné sekce. Každá 
tato sekce má společné víko na čtyři (respektive 
pět) včelstev. Systém společných vík umožňuje 
snazší upevnění úlů při kočování. 
Kočovný rám je umístěn na stanovišti. Vlekem 
musíme s přesností na 5 cm zacouvat pod podvo-
zek tak, aby se hydraulické písty nacházely pod 
protikusy úchytů umístěných na rámu. Dojde ke 
zdvihu pístů asi o 25 cm. Tím se rám se včelstvy 
zdvihne, dojde k demontáži nožek a spuštění rá-

(Pokračování ze strany 2) 

(Pokračování na straně 6) 

Systém vlek - rám. Cena vleku se pohybuje do 100 
tisíc, rámy stojí 16 až 20 tisíc korun. 

Vidíte nakládací zařízení namontované přímo na 
přepravním vozidle. 
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Farma se zabývá produkcí včelích produk-
tů – především medu, vosku a propolisu, 
výkupem medu od včelařů, zpracováním a 
dodáváním medu do tržní sítě, přednáško-
vou, exkurzní i poradenskou činností a vý-
vojem nových technologií ve včelaření. 

CHRÁNĚNÁ OBLAST 
Včelí farma Novák se nachází v podhůří Orlických 
hor ve městě Česká Třebová. Včelnice jsou roz-
místěny na území Českotřebovské vrchoviny – 
v přírodní chráněné oblasti Psí kuchyně v nad-
mořské výšce 410 až 510 m v okruhu 30 km. 
V současnosti farma obhospodařuje přibližně 180 
včelstev v úlech typu Optimal. V obci Semanín má 
dvoupatrovou provozovnu o ploše 240 m2. 
V blízké budoucnosti nemáme v úmyslu počty 
včelstev zvyšovat. Obsluha stávajícího množství 
včelstev při vykonávaném zaměstnání je pro nás 
již na hranici možností. To by se však mohlo změ-
nit v případě neplánované změny, například pro-
puštění ze zaměstnání nebo příchodem potencio-
nálního nástupce na farmu. 

 
HISTORIE 

Tradice včelaření v rodině Nováků sahá až do ro-
ku 1948, kdy zakladatel farmy František Novák 

zakoupil ve svých 13 letech za peníze vydělané od 
sedláků za výpomoc o senoseči a žních tři úly sto-
jany Almárky a osadil je roji. František včelařil v 

malé osadě Sebranice u 
Litomyšle. Během stu-
dií na SOU včelařském 
v Nasavrkách se mu o 
včelstva staral tatínek 
– také František. Po-
stupně získal další úly 
různých typů a rámko-
vých rozměrů a rozšířil 
počet včelstev na deset. 
Důležitý zlom ve včela-
ření na farmě začal v 
roce 1990, kdy začala 
včelařit další generace 
Nováků – syn Jiří (tedy 
já). 

 

JÁ – MANŽELKA – DCERY 
Včelí farmu obhospodařuji většinou sám – a to po 
pracovní době. Společně s manželkou jsme za-
městnanci firmy Korado zabývající se výrobou 
radiátorů. Manželka vede účetnictví farmy a spo-
lečně se dvěma studujícími dcerami vypomáhají 
při vytáčení medu. 

Odvíčkovací zařízení. 

Včelí farma Novák: Žádná generace 
se již nebude mít tak dobře 

PŘEDSTAVUJEME 
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Chov matek pro potřebu našeho včelařského pro-
vozu zatím obstarává můj otec, jemuž je již 78 
roků. Každý rok vychová 75 až 100 matek. Ze za-
víčkovaných matečníků připravuje oddělky, jež 
po sezoně používáme k výměně matek na včelni-
ci. 
Při včelaření ještě stíhám jezdit na kole a v zimě 
na běžkách. V zimě jsem se dokázal připravit na 
Jizerskou padesátku a úspěšně ji absolvoval. Spo-
lečně s manželkou rádi cestujeme, nejraději na-
vštěvujeme evropské ostrovy a pohoří. Podařilo 
se nám zdolat spoustu vrcholů, mimo jiné i fran-
couzský Mont Blanc. 
 

TECHNICKÁ VYBAVENOST 
Vybavení včelí farmy zahrnuje všechny stroje a 
přístroje potřebné k usnadnění a zefektivnění 
práce v provozu – odvíčkovač plástů, medomet 
na 36 rámků, odstředivku voští, čerpadlo medu, 
plničku medu do sklenic, na pastování květových 
medů, pro nalepování etiket na sklenice, míchač-
ku cukerného roztoku, jeho čerpaní do krmítek 
na včelnicích, několik termokomor různých veli-
kostí a mnoho dalších „vychytávek“, které je mož-
no zhlédnout na našich webových stánkách. 
Jelikož technické vybavení je vzhledem k počtu 
včelstev spíše nadstandardní, trápí nás snad jen 
to, že nemáme větší skladovací prostory, v nichž 
by se dalo dobře manipulovat s vysokozdvižným 
vozíkem. Dalším přínosem pro farmu by byla 
chladná místnost na uskladnění souší a rovněž 
schválená provozovna k prodeji medu mimo náš 
kraj. 

ODBYT 
V posledních letech, kdy byla produkce medu 
menší, se nám daří prodávat medy lesní, smíšené 
a část medů květových. Prodáváme je buď přímo 
zákazníkům, nebo do naší malé obchodní sítě 

tvořené kamennými obchůdky se zaměřením na 
prodej českých a přírodních produktů. Snažíme 
se, aby se prodejní cena medu příliš nelišila od 
ceny, kterou máme stanovenou v naší provozov-
ně. Zbývající květové medy, jež se nepodaří pro-
dat výše uvedeným způsobem, nabízíme zpraco-
vatelům-obchodníkům, u nichž však musíme ak-
ceptovat jimi nabízené (většinou poměrně nízké) 
výkupní ceny. Z části našich květových medů pro-
daných přímo zpracovateli je vyráběna medovi-
na. 

VÝNOSY 
Výnosy ze včelaření (kromě nutných investic do 
včelí farmy) nejčastěji využíváme k financování 
našich koníčků. 

 
NEROVNÉ PODMÍNKY 

Myslíme si, že žádná další generace se nebude 
mít tak dobře, jako ta naše. Proč? 
Neočekáváme, že cena medu bude v budoucnosti 
stále stoupat. Zvyšovat se však budou ceny ener-
gií a vstupních položek. Proto jedinou možností, 
jak se s touto situací vypořádat, jsou investice do 
nových výkonnějších strojů a zlepšování techno-
logií k obhospodařování včelstev. 

Nesouhlasíme s nerovnými podmínkami pro 
podnikání v oboru včelařství. Ti, kteří včelaří 
se živnostenským oprávněním v ruce, jsou na 
tom úplně jinak, než ti, kteří se zabývají zájmo-
vým včelařením (a nepotřebují k tomu jakéhoko-
liv oprávnění). Za všechno hovoří jasné konstato-
vání: Naše včelí farma musí platit nejméně pět 
nejznámějších daní (DPH, spotřební, silniční, z 
příjmu a z nemovitosti). A co zájmový včelař? 

 
Text a foto: Jiří NOVÁK 

Trávník 1984, 560 02 Česká Třebová 
608 230 075, www.med-novak.com 

Zařízení určené k čerpání cukerného roztoku 
zachycené při činnosti přímo na stanovišti včelstev. 

Exkurze na včelí farmě. 



 

mu na ložnou plochu vleku. Aby ne-
došlo k nežádoucímu pohybu rámu 
z vleku, provedeme fixaci rámu vůči 
vleku podélným připevněním dvěma 
kurtnami – jednou vpředu a druhou 
vzadu. Upevnění úlů na rámu prove-
deme též dvěma kurtnami, a to podél-
ně rámu přes víka. Tímto způsobem 
máme včelstva na kočovném vleku 
nachystaná na přesun. 
 

POVINNOSTI KOČUJÍCÍHO 
Povinnosti  vyplývají z veterinárních 
předpisů. 
Pro kočování se včelstvy musíme spl-
nit několik důležitých podmínek. 
 Včelstva musejí být vyšetřena na 

mor včelího plodu. 
 Včelař musí minimálně sedm dní 

předem ohlásit na příslušný obecní 
(městský) úřad záměr kočovat. 

 Včelař se předem dohodne 
s majitelem či nájemcem pozemku 
na umístění včelstev. 

Žádné jiné podmínky pro kočování 
neexistují.  
 

NEPLATNÁ PRAVIDLA 
Mnohdy si různí funkcionáři vymýš-
lejí vlastní pravidla, jež ale neplatí. 
Například jde o vymyšlenou povin-
nost mít kočovný průkaz, odevzdat 
hlášení o umístění včelstev základní 
organizaci atd. To jsou dávno zrušené 
pokyny (doslova přežitky), které se 
mnohdy snaží někteří aktivní funkci-

onáři plnit. Nejsou ale ničím podlože-
né. Strach z jejich „neplnění“ tedy ne-
musíte mít. 
Přesuny mezi kraji se oznamují Státní  
veterinární správě, o povolení kočo-
vat mimo území Česka se rovněž žádá 
na SVS. U nás se přeshraniční kočo-
vání zatím nepraktikuje, ale je zcela 
běžné v sousedním Polsku. 
 

DOTACE NA TECHNIKU 
V posledních letech se technika uleh-
čující kočování poměrně rozšířila. 
Umožnilo to čerpání dotace na vyba-
vení. V rámci dotace je možno získat 
finanční prostředky na úhradu až pa-
desáti procent vložených nákladů. 
Návratnost investice je samozřejmě 
různá – je odvislá od lokality, množ-
ství a intenzitě snůškových zdrojů. 
 

Text: Ing. Kamil KURTIN 
Včelí farma KURTIN 

Račice 41, 675 55 Hrotovice 
737 363 489 

Inko@vcelarstvikurtin.cz 
 

Foto: František KAMLER 
Petr TÁBORSKÝ 

Kamil KURTIN 
 

Poznámka redakce: 
Kočování je pro včelí farmy zcela ne-
nahraditelný způsob toho, jak výnosy 
přizpůsobit potřebám provozu. Použi-
tí techniky zlepšuje výnosy ve pro-
spěch úhrady nákladů. Proto rady 
poskytované v tomto směru budou 
často součástí E-zpravodaje cechu. 
 

(Pokračování ze strany 3) 
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Víte, že… 
 

...nejstarší zpráva 

o prvním 

brtníkovi 

v českých zemích 

je z roku 1108? 

Sídlil nedaleko 

Litomyšle.  

V listinách 

sepsaných před 

13. stoletím jsou 

mezi nevolnickou 

čeledí uváděni  

také „včelníci 

a brtníci“. 

 

Korektury a grafika: 

Mgr. Petr Prokeš 

 

Cech 
profesionálních 

včelařů 
ČSV 

občanské sdružení 

 
Adresa: 

Československé armády 184 
435 11 Lom u Mostu 

 
Telefon: 

476 74 47 93 
 

Mobil: 
602 43 43 44 

 
E-mail: 

apiscech@gmail.com 


