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Dostal se mi do ruky velmi zajímavý článek 

z deníku Lidových novin, v příloze INDEX z 26. 

března 2018, s názvem Jed prosperity: suroviny 

a dotace, od Pavla Kysilky (doporučuji vyhledat 

a podrobně přečíst). Článek se mi dostal do ru-

ky zrovna v době, kdy jsem začal řešit dotaci 

Ústeckého kraje a nad řehtajícím úředním ši-

mlem jsem ztrácel nervy. Stejný zážitek byl 

s kontrolorem SZIFu na semináři v Mostě. Au-

tor v článku podrobně vystihnul podstatu pro-

blému. 

Celý systém trefně zatřídil do 7 příčin, proč jsou 

dotace prokleté. 1. příčina – plýtvání zdro-

jů. Největší minus je tam v tom, že o zaměření 

dotací rozhodují úředníci místo aby nad nimi 

přemýšleli vědci.  Tak se dotují věci, které ni-

kdo nepotřebuje, ale když už jsou, proč ne. Jed-

noduchý příklad z našeho oboru je dotace cho-

vu matek. Tento nesmysl zcela degradoval chov 

matek u nás. 2. příčina – ohýbání projek-

tů. Vždy se to projevuje, když se výzva přiblíží 

nápadu, který by byl realizovatelný – potom 

dobrou myšlenku doplníme nesmysly, aby to 

dotací prošlo.  Viz dotace na vzdělávání oboru 

včelařství a dotace do prevence zdraví včel.                 

3. příčina – složitá byrokracie. Byrokrati a 

dotační systém jsou placeni s daní, takže slou-

čením těchto prostředků by se dalo na účelné 

nápady využít více peněz. To, aby úřadník pro-

kázal svoji důležitost, musí vymyslet vždy další 

a další doklady pro žádost a vyúčtování. Tady 

mám z oboru dvě absurdity, je jich ale přehršel. 

Na doklady o vynaložení prostředků musíte do-

pisovat, že byl podpořen krajem i když tento 

účet již nikdo neuvidí, nejvýš další kontrolní 

úředník, který kontroluje kontrolory. Další ne-

skutečný paradox jsme zažili, když nás na akci 
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kontroloval úřední šiml. Stopkami měřil délku 

jednotlivých přednášek. Našel hned dvě hrubá 

porušení složitých předpisů. Jednak jsme ne-

dodrželi přesný čas přednášek a akci jsme spo-

jili s jinou,  dotovanou krajem. Po poradě 

s partnerem jsme mu oznámili, že nebudeme 

tuto akci zařazovat do dotace SZIFu. Protože 

ho asi velice rozčililo, když v době, kdy nás 

peskoval chodili účastnici děkovat za pěkně 

uspořádaný seminář (to ale není hodnotící pr-

vek). Přesto, že jsme uvedli, že nebudeme ná-

rokovat dotaci, obdrželi jsme dvanáctistránko-

vý elaborát o porušení předpisů na akci, kte-

rou nenárokujeme.  Naše náklady 5 200 Kč 

jsem uhradili za pomocí členů spolku. Jen o 

tomto problému by se dalo napsat několik 

stránek. Dost by mě zajímalo, kolik peněz 

z těchto dotací spolkne byrokratický aparát.  

4. příčina – měkké výsledky. V našem 

oboru to znamená, že například ve vzdělávání 

jsou předepsána témata a musíte je zabudovat 

do osnovy přednášek i když je potřeba sdělit 

něco zcela jiného, co je zrovna podstatné. Na-

víc dotace na prostředky pro včelaření vyhnaly 

ceny techniky na výši, které mnohdy přesahuje 

dotovanou částku. 5. korupce a lobování. 

S tímto prokletím jsme se nesetkali. Hlavně 

proto, že dotace do včelařství jsou rozsekané 

na drobné kousky. Z valné části slouží 

k podpoře ČSV a to nejen přímo, ale i pro-

střednictvím základních organizací. Je velice 

zajímavé, že přímá dotace se vyplácí v den, kdy 

se platí členský příspěvek. 6. příčina – faleš-

ná vděčnost.  Souhlasíme s autorem, že v nás 

pěstují lokajskou mentalitu „natažené ruky“. 

Opět se velice trefně promítá v největším vče-

lařském spolku, který, ač to není v Evropě ob-

vyklé, většinu dotací do včelařství přerozděluje 

a spravuje. S tím souvisí následující příčina.   

7. příčina - nástroj vydírání. Jak říká au-

tor „Nejvyspělejšími ekonomikami světa jsou 

dnes ty, které nežijí opiové sny paragrafů, re-

gulací, surovin a dotací. 

Bohužel nikdo se nechce plně věnovat skuteč-

ným problémům oboru, úpadkem „Českého 

medu“, zcela nevhodnou legislativu atd. A to 

v době, kdy pociťujeme silné změny, které vče-

ly ohrožují. Na to jsem již mnohokrát upozor-

ňovali v našich článcích.  

Petr Táborský 
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Jak jsme se zmínili v úvodním článku, součas-

ný stav v obchodu s matkami vlivem dotace 

zavinil, že je velmi riskantní zakoupit matku. 

Pokud nemáte svého odzkoušeného dodavate-

le, který nepodlehl volání peněz, je nemožné 

odhadnout jakou dotovanou matku dostanete. 

Ve spolku jsme proto rozhodli, že chovu matek 

budeme věnovat zvýšenou pozornost v našich 

kurzech. A pravidelně se k nim budeme vracet. 

Budeme se snažit na toto téma zapojit do 

přednášek zkušené chovatele matek. Máme tu 

výhodu, že členem spolku je učitel včelařství a 

dobrý chovatel matek Josef Křapka a čestným 

členem spolku přednášející odborník a vynika-

jící profesionální včelař Jan Kolomý. Ten 

k problematice promluví na našem výjezdním 

kurzu v říjnu. Dubnový kurz chovu matek při-

pravil Josef Křapka. 

Ve své přednášce nám v úvodní části odpově-

děl na pět základních otázek k chovu včelích 

matek: 

1. Proč máme chovat včelí matky? 

2. Kdy máme chovat včelí matky? 

3. Jak máme chovat včelí matky? 

4. Co máme dělat s líhnoucími se včelí mat-

kami? 

5. A co s nimi, jak máme zužitkovat od-

chované včelí                                             

matky. 

V druhé části přednášky se potom zaměřil na 

podrobné metodiky, jak být při chovu úspěšný, 

jaké metodiky jsou jednoduché a bývají úspěš-

né. 

Na začátku vzpomenul metodiku otce chovu 

matek Quvido Sklenára, kterou lze dodnes 

úspěšně použít. Je to metodika chovu při mat-

ce. Matka se uvězní v chovném včelstvu 

v izolační dvourámkové klícce. Zde je vězněna 

po dobu devíti dnů až do úplného zavíčkování 

plodu. Včelstvo přitom nepociťuje osiřelost, 

nenaráží matečníky. Když potom matku ode-

jmeme, můžeme po dvou hodinách vložit lar-

vičky. Včelstvo vloženou sérii ochotně přijímá. 

Dále byla představena metoda „startér-finišer“ 

a nové metodiky velkochovů. 

Na to navazovala přednáška Petra Táborského 

o metodice, která se používala na včelí farmě 

Lom. Metodika rovněž vychází ze Sklenárova 

postupu. Je ale doplněná o současné poznatky 

z chovů. Členové spolku a příznivci ji obdrželi 

v podrobné prezentaci. 

Závěr upozornil na to, že chov nemusí být vždy 

úspěšný, ač jsme dodrželi všechny potřebné 

zásady nebo, že matka nebude mít tu kvalitu, 

kterou by mít měla. Ale dnes již víme, že se to 

stává, ale nesmí nás to odradit od dalších po-

kusů. 

Redakčně zpracováno z dubnového kurzu 

spolku.  

 CHOV MATEK – DUBNOVÝ KURZ 
SPOLKU 

Finišer—foto Josef Křapka 
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FOTO MĚSÍCE: Připravujeme včelstva na chov 

PŘÁTELSTVÍ A POHODA PATŘÍ KE VČELAŘENÍ 

Přihlášky odběru noviny: 

www.skvapis.cz 

NAHLÉDNUTÍ K MISTRŮM 
OBORU NA TÉMA MĚSÍCE 
 

Tentokrát se podíváme na myšlenky jednoho z předních odborní-

ků, který se věnoval chovu kvalitních matek – co tedy řekl ing. 

František Boháček k tomu, že se naše úsilí mine účinkem: 

„To, že je matka méně kvalitní, se projeví mnohdy až po přidání do 

včelstva v nižší výkonnosti a v snížené vitalitě celého včelstva. Tyto 

skryté vady jsou velmi záludné a způsobuji škody nejen ekonomic-

ké, ale i morální. Znevažují vynaloženou práci a úsilí věnované cho-

vu. 

Část matek se z matečníku nevylíhne, přestože odchov byl prová-

děn co nejpečlivěji. Příčiny neznáme, jen se domníváme, že jsou 

generického původu nebo důsledkem napadení patogeny např. vi-

ry. Víme však, že ani dělničí plod se nevylíhne do poslední buňky a 

že výpadek může v krajním případě dosáhnout až 30 %. Proto ne-

budeme nad chovem lomit rukama. Ale musíme i s takovou mož-

ností počítat.“ 


