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Střední Čechy

INZERCE

STŘEDNÍ ČECHY Stejně jako byly
rozdílné výkyvy počasí v jarních a
letních měsících, jsou letos odlišné
i výnosy medu v různých částech
středních Čech. Dobrou zprávou
pro zákazníky je, že včelaři při pří-
mém prodeji med nijak výrazně ne-
zdražují. Za kilogram lidé zaplatí
průměrně kolem 130 až 140 korun,
tedy přibližně stejně jako loni.
Ve Středočeském kraji působí

více než sedm a půl tisíce včelařů,
kteří chovají přes osmdesát tisíc
včelstev. Ta ročně vyprodukují ko-
lem 1 400 tun medu.

Včelstva volila svobodu
Zatímco jihomoravští včelaři hlásí
nejhorší sezónu za poslední roky,
jejich středočeští kolegové jsou
v hodnocení mnohem shovívavější.
Včelám v některých částech kraje
sice uškodily velké změny teplot i
nemoci, jinde se dařilo. Zda je tedy
medu méně nebo více nelze říct

plošně. Záleží totiž na konkrétní lo-
kalitě.
Spokojeni jsou například včelaři

z okolí Nového Strašecí na Rakov-
nicku. Jejich předseda Jiří Hubka
považuje v některých ukazatelích
letošní sezónu v porovnání s před-
chozími lety za velmi dobrou. „Ně-
kteří naši včelaři vykazují nadprů-
měrné výnosy. Členové našeho vče-
lařského kroužku poprvé za tři
roky jeho existence vyprodukovali
sto kilogramůmedu. Nezaznamena-
li jsme ani žádné mimořádné úhy-
ny včelstev z důvodů nemocí,“ řekl
MF DNES předseda zdejší organiza-
ce včelařů Jiří Hubka.
Ve větší míře včelstva poskytla

hodně tmavý, takzvaný medovico-
výmed, který veřejnost často chyb-
ně považuje za lesní. A to dokonce i
přímo ve městě Nové Strašecí. „I to
je důvod, proč letošek hodnotím
z pohledu včelaře pozitivně,“ po-
znamenal Jiří Hubka.
O něco méně optimističtí jsou

v hodnocení včelaři z Benešovska.
„U snůšky medu je letošní sezóna
nejslabší ze několik posledních let.
Je to ale velice rozdílné podle loka-

lit, dokonce vesnici od vesnice,“
shrnul své poznatky předseda
okresní organizace včelařů Franti-
šek Hlaváček. Problémem bylo prý
zejména chladné, deštivé a větrné
jaro. Řada včel v nepříznivých pod-
mínkách uhynula. Ale ani letní hor-
ka jim neprospěla.
„Včelaři museli začít s dokrmová-

ním včelstev minimálně o dva týd-
ny dříve, aby je udrželi zdravé a na
zimu dostatečně zásobené. Jinak
hrozil jejich úhyn. Při velkých ved-
rech totiž nektar v květech usychá,
stejně tak medovice na stromech.
A včely začínají hladovět,“ popsal
situaci zkušený včelař s tím, že pro
chovatele to samozřejmě znamena-
lo náklady navíc.
Jedním z letošních problémů je

pak zvýšený počet případů rojení
včel. „To znamená, že jich je nyní
ve volné přírodě hodně a pokud se
jim ve skalách nebo stromech poda-
ří přezimovat, hrozí do budoucna
šíření některých nemocí včelstev a
roztočů,“ konstatoval.
Další potíže na Benešovsku způso-

bil mor včelího plodu. Letos tu
měly hned tři jeho ohniska – v okolí

Vlašimi, Louňovic pod Blaníkem a
Lokte. Zasažená včelstva musela
být zlikvidována.

Kvalitní medovina bude
Včelař a především úspěšný produ-
cent medoviny Jiří Bartoš ze Ptic na
Praze-západ pak hodnotí letošní se-
zónu jako průměrnou. „Letošní
snůšku květového medu považuji
za slušnou. Co se týká tmavéhome-
dovicovéhomedu, je to o něco slab-
ší. Sklízí se totiž až v polovině čer-
vence, kdy panovala velká sucha.

Stromy nedokázaly tak vysoko vy-
tlačit mízu, která navíc rychle zasy-
chala. Je to ale regionálně velmi in-
dividuální. Třeba v okolí Ptic je to
dlouhodobější problém,“ uvedl Jiří
Bartoš.
Na kvalitu a množství jím vypro-

dukované medoviny to však žádný
vliv mít nebude. Vyrábí ji totiž ne-
jen z medu svých včelstev, ale i
zmedu několika dalších už osvědče-
ných včelařů.
„Nápoj se vyrábí z různých druhů

medu, tedy i květnatého. Medovina
je vyráběna jako jednodruhová
s charakteristickou vůní například
po lipovém květu nebo akátu. Do ji-
ných druhů medovin je přidáváno
různé koření nebo bylinky. Pak už
není tolik podstatné, o jaký med se
jedná. Je ale důležité nepřebít chuť
primární suroviny,“ vysvětlil úspěš-
ný výrobce medového nápoje, je-
hož medovina získala loni zlatou
medaili v Mazer Cupu, prestižní
soutěži konající se každoročně
v americkém Coloradu, a letos
uspěla v soutěži Sunset Internatio-
nal Wine Competition, kde zvítězi-
la mezi 2 600 vzorky. I proto Jiří

Bartoš plánuje rozšířit její výrobu.
Nyní činí jeho roční produkce zhru-
ba šest až deset tisíc litrů, vzrůst by
mohla až na přibližně třicet tisíc lit-
rů ročně. K tomu je ale potřeba ná-
kladné kvalitní filtrační zařízení,
jež by rád uvedl do provozu v příš-
tím roce.

Dotace proti nemocem
Středočeský kraj letos uvolnil ze
svého rozpočtu 1,5 milionu korun
na celokrajsky zaměřenou kampaň
Hrr na mor. Ta zahrnuje rozbory
odebraných zhruba 2 500 vzorků
z úlů, z nichž se dělají i testy proma-
pování onemocnění varroázou
u asi 40 tisíc včelstev, preventivní
aktivity v podobě školení včelařů i
vydání brožury.
Za kampaní, jejímž cílem je mini-

malizovat možnost nákazy včelím
morem, stojí kladenská organizace
Českého svazu včelařů. Krajské do-
tace umožnila rozšířit poraden-
skou činnost a dál rozvíjejí webové
stránky projektu, jehož celkové ná-
klady letos činí 1,9 milionu korun.
Akce bude pokračovat i v první po-
lovině příštího roku.

Milé děti a rodiče,
zveme vás do oblíbeného
Kids Clubu, který se uskuteční
v řemeslných dílnách v našich
odborných centrech BAUHAUS
v sobotu 12. 10. 2019
od 9 do 15 hodin.

A na co se můžete těšit?
Na zdobení květináče
a sázení dubu.
Nemusíte s sebou nic nosit,
vše potřebné k výrobě
od nás obdržíte zdarma.

Jediné, co musíte udělat, je
registrace na kids.bauhaus.cz,
abychom mohli zajistit
pro všechny děti dostatek materiálu,
místa a potřebné pomůcky.

Nezapomeňte se tedy přihlásit,
ať vám můžeme držet místo.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Váš Bauhaus

Robert Božovský
redaktor MF DNES

SEDLEC-PRČICE Lyžařský areál
Monínec u Sedlce-Prčice na Pří-
bramsku přichystal pro své návštěv-
níky na letošní sezonu jako novin-
ku tubing. Jde o jízdu na speciál-
ních pneumatikách tvarovaným ko-
rytem. Ostatní areály v kraji investo-
valy spíše do údržby.
Tubing bude pro veřejnost naMo-

nínci umístěn u spodní stanice la-
novky. Za jednu jízdu zaplatí ná-
vštěvník 30 korun, deset jízd vyjde
na 200 korun.
„Vedle toho je tu již od loňska půj-

čovna, zázemí místní lyžařské ško-
ly a především skipark, kde ti nej-
menší najdou interaktivní dětské
slalomy, figurky a tunely. Dětský
skipark bude obsluhovat jezdící
pás a malý vlek poma,“ řekl mluvčí
střediska Radek Polák.
Lyžovat se na Monínci začne v so-

botu 16. listopadu. Zasněžování zde
zajišťuje technologie umožňující vý-
robu sněhu i při teplotách nad nu-
lou. „Den před oficiálním zaháje-
ním lyžařské sezony, tedy v pátek
15. listopadu, tu odstartuje nová
snowboardové série Burton Young

Punks. Má za úkol podporovat ge-
neraci malých snowboarďáků,“
řekl Polák.
V listopadu bude lidem k dispozi-

ci horní část sjezdovky s vlekem kot-
va, otevřená bude také lyžařská ško-
la. Celodenní lyžování pro dospělé-

ho bude v předsezoně stát 480 a
pro dítě 385 korun, pokud si zájem-
ce pořídí skipas přes e-shop. Namís-
tě zaplatí dospělý 515 korun.
„Budeme nejspíše opět prvním

domácím areálem, kde si veřejnost
zalyžuje. Technologii Snowfactory,

jež vyrábí sníh i při teplotách nad
nulou, úspěšně využíváme posled-
ní tři roky. Zvýšený zájem o lyžová-
ní na Monínci potvrzuje, že to byla
cesta správným směrem,“ řekl ředi-
tel areálu Jaroslav Krejčí.
Do svého areálu investoval také

provozovatel sjezdovek v Kvasejovi-
cích na Příbramsku Petr Kroužil.
„Opravujeme hlavní vlek, mění se
celá tažná stanice, takže bude úpl-
ně nová,“ řekl Kroužil. Areál vylep-
šuje také systém zasněžování.
V Kvasejovicích se pro letošní rok

zvýší kapacita lyžařské školy a půj-
čovny Jirsa Sport, nový objekt bu-
duje firma na své náklady. Oproti
loňské sezoně Kvasejovice podraži-
ly, podle Kroužila v průměru o 20
korun.
Především na údržbu se letos za-

měřil skiareál Šibeniční vrch u Mni-
chovic u Prahy. „My jsme před dvě-
ma lety zdvojnásobili areál, takže
tentokrát jsme dělali běžné renova-
ce a posílili zasněžovací zařízení,“
řekl provozovatel Jan Zenkl. Ceny
za lyžování zůstaly stejné jako v loň-
ském roce. (ČTK)

Počasí v kraji více informací
pocasi.idnes.cz

První krůčky Středočeské lyžařské areály jsou pro svou blízkost ideální pro
děti, které obvykle nebaví trávit na sjezdovce celé dny. Foto: archivMAFRA

Letošní snůšku
květového medu
považuji za slušnou.
Jiří Bartoš

včelař a výrobcemedoviny

Včely přestály chladné jaro, horké léto i nemoci

11 °C 1 °C

Někde více, jinde máloMnožství
medu vyprodukovaného letos ve
středníchČechách je v jednotlivých
okresech velmi individuální. Dokon-
ce se liší vesnice od vesnice.
Foto: archivMAFRA

Lyžovat se začne v polovině listopadu

Středočeský med nezdraží


