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Spolek vstupuje do druhého roku a naše plá-

ny navazují na zavedený systém ještě od do-

by, kdy jsme působili jako klub včelařů.  

Klub zahájil činnost v roce 2013. Jeho činnost 

byla postavena na nezávazných setkáváních 

včelařů a zájemců o včelaření. Naším cílem by-

lo zaměření na včelaře, kteří tento koníček 

praktikují v Krušnohoří. Jak rostl zájem, začali 

jsme uvažovat o možnosti fungovat jako řádný 

spolek. V oboru je stále napjatá situace díky 

vůdčímu postavení ČSV, který si stanovil prá-

vo rozhodovat za všechny včelaře, který spolé-

há hlavně na to, že za ně splní některé povin-

nosti a tím bude mít právo o všem rozhodovat. 

Je to dáno i pohodlností většiny včelařů, které 

to navíc nic nestojí – náklady hradí dotace 1D. 

Bohužel i já jsem pohodlný a tak tento systém 

využívám. Protože mi ale chyběla ta pravá 

spolková činnost, zapojil jsem se do přípravy a 

založení toho opravdu našeho spolku. 

Od samého počátku bylo naší náplní pořádání 

zajímavých přednášek z oboru, do kterých mají 

možnost zapojit se všichni, co se jich účastní. I 

výběr témat je otevřená záležitost a v průběhu 

roku může dojít ke změnám podle aktuálnosti 

dění ve včelaření. Kostru plánovaných akcích 

najdete rovněž v lednových novinách. Účastnit 

se některé z akcí je velice jednoduché. Stačí při-

jít v plánovaném termínu na Včelařské cen-

trum Lom, složit poplatek a můžete se aktivně 

akce účastnit. Spolek tak má i sympatizující 

„členy“, kteří chodí jen na akce spolku. Jsou ale 
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akce, které jsou připravovány jen pro řádné 

členy. Navíc mají možnost využívat spolkové 

bonusy, které se připravují zvlášť. 

Pokud by vás spolek oslovil a uvažovali byste 

o členství, je na to doporučený systém. Můžete 

přijít na několik setkání, seznámit se s našimi 

členy, oni se seznámí s vámi a pak je jednodu-

ché rozhodování. Přijmout vás musí celá člen-

ská základna. 

Spolek připravuje oprášení kdysi úspěšné ak-

ce, která vznikla na Včelí farmě Lom – Medo-

vé Vánoce. Startovací program je připravován 

na prosinec 2017. Plánované akce jsou seminář 

pro včelaře, program zaměřený na mládež, 

výstava včelařských potřeb, soutěž 

v medovém pečení a ochutnávky včelích pro-

duktů. Hlavními partnery budou jako 

v minulosti město Litvínov a Agrární komora 

Most. 

Na letošní rok plánujeme také zahájit práci na 

programu chovu matek z Krušných hor. Vý-

hodou je, že se u nás v horách najdou ještě 

místa bez včel. Napadlo nás, že tam umístíme 

oplodňovací stanici a vychováme pro své čle-

ny „krušnohorskou matku“, navzdory nesmy-

slnostem, které se někdo snaží prosazovat, 

aniž to řešil vědeckou cestou. 

Zahájili jsme také práci na kontaktování na-

šich německých kolegů z Krušných hor. Chce-

me se s nimi spojit a vzájemně se informovat o 

včelařských problémech obou stran hor. Zde 

nám slíbila pomoc agrární komora, jejímž čle-

nem jsme se stali. 

Také je naplánován vzdělávací zájezd tento-

krát na Slovensko. Chceme navštívit farmu 

přítele Tibora Jókaye a zjistit, jak jsou na tom 

oni. Součástí bude prohlídka ukázkové farmy. 

Těšit se můžeme i na odbornou přednášku, 

přítel Jókay patří k předním slovenským od-

borníkům v oboru včelařství. 

Ještě jeden důležitý úkol nás čeká. V průběhu 

uplynulých roků jsme si vzájemně potvrdili 

názor, že je sice k dispozici mnoho metodik, 

některé na vynikající úrovni, ale přesto je dale-

ko důležitější zvolit kvalitní metodiku přímo 

na místo chovu. To bude náš úkol pro příští 

roky, kdy budeme pracovat na vytvoření pra-

videl, která budou nejvíce přizpůsobena pro 

Krušné hory. Protože i v našem regionu je 

hlavně okolo měst silně převčeleno, budeme i 

na to hledat nějaký lék. 

Petr Táborský 
tajemník spolku 

Přednáška na farmě Jana Kolomého v 

Jeseníkách 
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Rok 2017—hlavní akce spolku 

Datum Téma Doplňky Rozpis 

27.1.  Med 
Plánování 

Úlová váha 

 Legislativa 

 Uvádění na trh 

24.2. 
Protirojová 

opatření 

Vlastnosti včelstev 

Úly 

 Vlastnosti včelstev 

 Chovy 

31.3. 
Jarní prohlíd-

ky 

Napajedla 
 Stavy zásob 

 Vyrovnaná včelstva 

28.4. Chov matek 
Praktické ukázky 

 Fungující metodiky 

 Důležitost výběru 

26.5. 
Tvorba odděl-

ků 

Funkce stavebního 
rámku ve včelstvu 

 Význam pro chov 

 Záložní včelstva 

30.6. Medobraní 
Ukázky techniky 

 Technika 

 Uskladnění medu 

25.8. Zimování 
Způsoby doplnění 
zásob 

 Prevence 

 Doplnění zásob 

29.-30.9. Zájezd 
Zastavení na vin-
ném sklípku 

 Ukázková farma 

 Přednáška Tibora Jókaye 

27.10. Hodnocení roku 
Počítač při zázna-
mech 

 Metodika včelaření v 

Krušných horách 

24.11. 
Plán na rok 

2018 

Ochutnávky pro-
duktů z chovů 

 Příprava— Medové Vá-

noce  

9.-10.12. Medové Vánoce 
 

 Samostatný plán 
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Causa plemenářský zákon 

PSNV e-Věstník 17/2016 upozornil na zcela nekonvenční a snad i protizákonně 

připravený  pozměňovací návrh plemenářského zákona—vyjímáme: 

 Rada PSNV dostala ve čtvrtek 1. 12. večer informaci o tom, že Poslanecká 

sněmovna Parlamentu ČR bude projednávat návrh tzv. plemenářského záko-

na (zákon č. 154/2000 Sb., tisk 616/0), který obsahuje také pozměňovací ná-

vrh poslance Ing. Čiháka, který by de facto přikazoval v ČR užívat k pleme-

nitbě jen kraňské plemeno včely medonosné. Šlo o návrh, který sice již něko-

lik měsíců existoval a dokonce prošel i zemědělským výborem (to je výbor 

pro tuto věc určený jako garanční), a tím i do třetího čtení v rámci současně 

běžící 53. schůze parlamentu. 3. čtení už je v podstatě jen o přijetí nebo ne-

přijetí. Pokud je nám známo, návrh nebyl projednán s žádnými včelařskými 

sdruženími a s jejich členy. Tedy přesněji: s PSNV nikdo nejednal, taktéž s 

MSVV a se Spolkem chovatelů včely tmavé či se sdružením Dubická včela. 

U ostatních to budeme zjišťovat. Těm, kteří jsou členy i jiných sdružení, bu-

deme vděčni za informace, zda o tom s nimi někdo jednal či se jich ptal na 

jejich názor (IF PSNV).  

S námi také nikdo nejednal a tento postup se nám nelíbí. Jsme připrave-

ni podpořit aktivity proti takovýmto postupům. 

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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