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Pro jednoduchost však budeme dále užívat 

zkratku MVP, která je mezi včelaři dost známá. 

Bohužel, tato hrozba zasáhla i náš mostecký 

okres, včetně okresů sousedních. Při špatném 

výkladu pravidel a vzhledem k tomu, jak je náš 

okres malý, zasahuje ho to téměř celý. V Česku 

platní 5 km ochranné pásmo. Už to je více než 

v Rakousku nebo Německu. U nás navíc ne-

smyslný výklad veterinářů, že do pásma je za-

hrnut katastr, jehož se pásmo jen dotýká po-

souvá silně hranice pásma. Tak se lehce stává, 

že k němu je přidáno dalších 10 km a to včela-

ření značně komplikuje.  

O hodnocení jsme požádali čestného člena 

spolku Jana Kolomého. Hned v úvodu nám 

řekl, že se plně ztotožňuje s častým výrokem 

předsedy slovenských včelařů Ludevíta Gála: 

„Mor včelího plodu není nebezpečný. Nebez-

pečný je včelař, který ho nerozezná a neumí se 

s ním vypořádat.“ Daleko nebezpečnější je nyní 

varoáza se svými průvodními jevy. Stav nutí 

včelaře během celé sezony sledovat stav ve 

včelstvech, kdo tak nečiní, většinou spláče nad 

výsledkem v chovu. 

Pokud jde o MVP, je největší komplikací legis-

lativa, která se věci týká. Pro větší provozy, 

Plod  zasažený hnilobou 

Pásma MVP v na Mostecku, Lounsku a Chomutovsku.  
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které se neobejdou bez kočování včelstev, je to 

přímo likvidační. To samé zažívají chovatelé 

matek. Jak špatně se vyznačují u nás ochranná 

pásma, hovoří úvod. Ve všech sousedních stá-

tech jsou pásma nejvýše 3 km a to doslova, 

tedy vyznačené kruhem. Tedy pokud jsou vů-

bec stanovena. U nás, místo abychom naučili 

včelaře, jak se s problémem vypořádat, straší-

me je likvidací chovu. Značné finanční pro-

středky se doslova vyhazují nesmyslným vy-

šetřením zimní měli na roztoče Varroa de-

structor, což potvrdila celá řada odborníků, 

místo aby se využily na preventivní celoploš-

né vyšetření na MVP. To by se ale nejprve mu-

sela změnit legislativa s tím spojená. Souhla-

sím s tím, že MVP nelze podceňovat, ale nelze 

z něj dělat ani strašáka. Chce to vyšší odpo-

vědnost převést na chovatele. Osobně vím, jak 

důležité je tuto nákazu rychle stanovit a po-

tom odhalit její zdroj. Často to bývají opuštěná 

stanoviště, nebo včely žijící volně v přírodě. 

Chov silných včelstev hraje v prevenci také 

svoji roli. Domnívám se, že silné převčelení 

některých regionů, nenormální nárůst chova-

telů včel a k tomu nízká úroveň znalostí jsou 

největším nebezpečím pro budoucnost včela-

ření. Profesionální včelaření už je systematic-

ky likvidováno, a to určitě dobré není. Stačí se 

podívat do Rakouska, kde právě profesionální 

včelaři drží obor na úrovni. 

Protože bude končit hlavní sezona včelaření (i 

když ta vlastně nikdy nekončí, alespoň co se 

týká vytížení včelaře), očekáváme, že se ko-

nečně rozhýbe nově ustanovené sdružení, kte-

ré by mělo včelaře sjednotit a lépe ovlivňovat 

úpravu legislativy. 

Petr Táborský z rozhovoru  s   Janem Kolomým,  
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 Pravidelné 

hodnocení měsíč-

ního tématu po-

hledem mistra 

v oboru. Porovnej-

me  jeho názor: 

Jsou to hlavně nemo-

ci, které zle řádí a po-

škodily již mnoho 

včelínů nebo je zcela 

zničily. Proto jest nutné, aby každý včelař vě-

noval zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu 

svých včel. Nepřáteli jsou různí živočichové, 

ale největším nepřítelem jsou ti, kteří jsou pa-

trni jen pod mikroskopem. 

K těm nejnebezpečnějším patří nosemová ná-

kaza a hniloba plodu (v té době nosema předsta-

vovala větší obavy). Hnilobu plodu rozeznáme 

na plodu. Zdravý 

plod má vypouklá 

víčka, nemocný 

propadlá a částečně 

děravá. Šíří se při 

tom i nepříjemný 

zápach, tady nastá-

vá největší nebezpe-

čí. Jistým znamením 

jest vlákno, které se 

táhne na zápalce, 

vstrčené do napadené buňky. Je-li však obsah 

buňky zaschlý, najdeme jako jiné znamení čer-

nohnědý příškvarek na dně úlu. Pokud na po-

dezřelém plástu nenajdeme žádné znamení, 

podle kterého bychom mohli chorobu určit, 

zašleme podezřelý plást výzkumnému ústavu 

a řídíme se jejich pokyny. Já v podobném pří-

padě včelstvo i s dílem spálím a úl, je-li ještě 

k čemu, řádně horkým, silným roztokem sody 

vymyji a potom uvnitř benzinovou lampou 

vypálím. Je-li úl starý, užiji jej jako topivo 

v domácnosti. 

K nosemové nákaze píše: Tohoto času je to nej-

nebezpečnější nákaza. Dostávám přímo hroz-

né zprávy o této nemoci. Včelaři často tuto ne-

moc ztotožňují s úplavicí, jako by byla stejné-

ho původu. S tím nesouhlasím. Je-li nákaza 

v pokročilém stupni, zjistíme ji snadno. Roze-

vřeme-li včelu, jeví se střevní obsah bílý místo 

hnědý. S jistotou se dá zjistit jen mikrosko-

pem. Účinných prostředků proti této nákaze 

neznáme. Chraňme se proto spojovat zesláblá 

včelstva, vypukne-li ve včelíně tato nakažlivá 

nemoc. Důležitá je pravidelná dezinfekce úlů.  

Tomuto problému autor věnuje daleko větší 

prostor ve svém díle Moje včelí matička, vy-

daným v roce 1928 v češtině, než ostatním, 

tehdy známým zdravotním problémům včel-

stev. 

Redakčně upraveno 

 QUVIDO SKLENAR - NA NAŠE TÉMA 

Quvido Slenar nar. 

15.6.1871  - zemřel 25.5.1953   
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Po několikaleté přestávce spolek obnovuje tradici „Medových 
Vánoc“ v Litvínově, kde budou součástí akce „Krušnohorské Vá-
noce“ 

Cílem Medových Vánoc je přiblížit práci včelařů široké veřejnosti a také 
seznámit ji s prospěšností včel a jejich významem pro celý ekosystém. V 
příjemné předvánoční atmosféře, k níž neodmyslitelně patří vůně medo-
vého pečiva, se obyvatelé Litvínovska i širšího okolí seznamují se zajíma-
vým životem včel, s využitím jejich produktů i s prací včelaře během ce-
lého roku. Důležitou součástí programu je setkání s dětmi, kterého využí-
vají školní i předškolní zařízení. Troufáme si konstatovat, že i díky Medo-
vým Vánocům již celá generace dětí z Litvínovska ví, že med se nevyrábí 
v továrně. 

Návštěvníci si mohou prohlédnout výstavu, ochutnat pečivo, cukroví a 
med, dospělí také medovinu, besedovat se včelaři. Vyzkouší si výrobu 
svíček ze včelího vosku. Součástí programu je také hudební vystoupení 

folkové skupiny Stráníci. Přípravy jsou již v plném proudu. 

Redakce 

MEDOVÉ VÁNOCE SE VRACÍ DO SCHOLY 

HUMANITAS 

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  
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PŘÁTELSTVÍ A POHODA PATŘÍ KE VČELAŘENÍ 
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