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Podaří se zlepšit situaci v chovech 

včel? 
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Na prahu nového roku si podobné otázky 

musíme klást. Vzhledem 

k problematickým situacím, ke kterým 

v chovech dochází, je dokonce možná už 

pozdě. Asi jsme s těmito otázkami měli 

začít o něco dříve. Bohužel, zaspalo i mi-

nisterstvo, veterinární správa, či centrál-

ní spolek, který nás vždy ujišťoval, že za 

nás vše zařídí. 

V listopadu uplynulého roku došlo snad ke 

zlomu. Ministerstvo zemědělství vyslyšelo 

varovné volání z různých stran včelařského 

oboru a začalo jednat. Bylo svoláno jednání 

zástupců spolků do Nasavrk. O tom jsme již 

podrobně informovali. Znovu ale musím 

konstatovat, že jsem byl průběhem jednání 

mile překvapen i když v mnohých věcech 

nedocházelo k absolutní shodě. K té ale asi 

došlo u těch nejzávažnějších krizových bo-

dů. Z jednání jsem nabyl přesvědčení, že je 

možné touto cestou mnohé napravit. Přesto 

alespoň jeden paradox - účastníci tohoto 

důležitého jednání si hradili sami náklady, 

což v době doslova „plincání“ peněz 

v dotacích, bylo dost směšné. 

Přitom mě napadla hned první důležitá myšlen-

ka, která bude hrát významnou roli. Celý tento 

program je nutné silně podpořit finančně. Kde 

je brát je jednoduché. Podstatnou vinu na sou-

časném stavu mají mimo jiné dotace do včelař-

ství, tak teď by mohly konečně sehrát význam-

nější roli. Jen zrušením nesmyslného odběru a 

vyšetření zimní měli by bylo k dispozici dost 

finančních prostředků. 

Přítel  Ing. Petr Texl se modlí u Ambrože, aby 

to  vyšlo (a nebo jen fotografuje) 
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Znovu podotýkám, že naše ministerstvo si za-

slouží za tento krok skutečně pochvalu, stejně 

tak, jako všichni, kdo se podíleli na organizaci. 

Když to ale nemá být ztracená investice, tak je 

potřeba pracovat dále. Ve spolku jsme se do-

hodli, že se chceme na tom pokračování podí-

let. Bylo rozhodnuto, že připravíme dopis or-

ganizátorům, kde mimo poděkování bude i 

možný postup pokračování, jak ho vidíme my. 

Určitě nic nevyřeší, když se sejdeme jednou za 

rok na stejné konferenci. Spolek uvítá každý 

podnět a nápad, který by řešil cestu, která ně-

co napraví. Pokud někdo předloží návrh, který 

je v rozporu s našim stanoviskem, tak navrho-

vateli oznámíme, že jeho návrh nepodpoříme a 

zdůvodníme proč. Tak se nebojte s námi spo-

lupracovat.  

V prvé řadě by měl následovat harmonogram 

postupu, sestavení realizačního týmu, zajištění 

prostředků na realizaci. Pravidelně, nejméně 

jednou za čtvrt roku, by mělo docházet ke 

schůzkám realizačního týmu, vyhodnocení 

provedených kroků a stanovení dalšího postu-

pu. Spolky by měly pravidelně tomuto týmu 

předkládán návrhy na řešení jednotlivých bo-

dů schválených v usnesení konference 

z listopadu. 

Až se takto nebo jiným, třeba vhodnějším způ-

sobem stanoví další postup, můžeme potvrdit, 

že jsme něco udělali pro záchranu včely. Po-

kud se budeme jen jednou za rok scházet, tak 

to byl ten velký krok vpřed na pokraji propasti. 

Aby se vše kladné povedlo si přeje far-

mář na vejminku Petr Táborský 

Dva neúnavní organizátoři  celé konference 

Ing. Dalibor Titěra a Dr. Jaroslav Hrabák 

Zástupci profesionálních včelařů. Naši farmáři udělali nejvíce ústupku pro zdárný 

průběh celé akce. 



Spolek  Krušno-

horských Včela-

řů 

Program 

klubo-

vých se-

Datum Hlavní zaměření Poznámka 

31/1 

16:00 

Kritické body oboru—podle programu konference 

Spolkové návrhy na řešení 

Prezentace 

Návrhy 

28/2 

16:00 

Nové pohledy na nutnost oddělků 

Ze studie Tibora Jókaye 

Prezentace 

Diskuse 

27/3 

16:00 

Jak připravit včely na  jaro 

(pokud nám nějaké zůstaly) 

Josef Křapka 

Petr Táborský 

24/4 

16:00 

Hlavní jarní prohlídka 

Způsoby evidence ve včelách 

Prezentace 

Diskuse 

29/5 

16:00 

Chyby včelaře 

Demonstrace prohlídky včelstva 

Prezentace 

Diskuse 

29/6 

16:00 

Medobraní svátek včelaře 

Ukázky  medárny 

Prezentace 

Diskuse 

červenec 

srpen 
Práce ve včelách  

25/9 

16:00 

Jak správně zazimovat včelstva 

Vosk  - jak o něj nepřijít 

Prezentace 

Diskuse 

říjen Rezerva pro odborný zájezd  

27/11 

16:00 

Vyhodnocení roku ve včelách 

Metodiky léčení poznatky 

Prezentace 

Diskuse 

prosinec Medové posezení—pokud bude zájem  

 
Na každém setkání budeme probírat a diskutovat 

kritické  body oboru s návrhy na řešení 

KDE? 

Včelařské centrum Lom 

 

2020 



LOM, Včelařské centrum, 

ČSA 

602434344, 

apiscech@gmail.com 

Zajímavosti z oboru na internetu 

V současné době nám umožňují moderní technologie čerpat spous-

tu informací z našeho oboru na sociálních sítích. Ale má to i svou 

stinnou stránku. Ne všechny informace jsou pravdivé, některé mů-

žou dokonce způsobit velký problém v našem chovu. Bohužel i vel-

mi zkušení včelaři mnohdy skočí na takzvanou zázračnou radu, jak 

bezproblémově chovat včely, aniž se musíme snažit. To je nebezpeč-

né zvláště v dnešní době, kdy rapidně stoupají úhyny včelstev. Po-

tom strach z možných nebezpečí ve vlastním chovu nás nutí udělat i 

nějakou hloupost, která může mit pro chov katastrofální důsledky. 

Horší to je u zájemců o včelaření. To však neznamená, že nemáme 

bádat a zkoušet možnosti zlepšení ve svých chovech – kde by bylo 

včelařství, kdyby tací lidé nebyli.  Pokusy se však musí dělat 

s určitými pravidly. A také musíme mít již nějaké zkušenosti styku 

se včelou. Bohužel v internetovém světě najdete nejvíce informací 

od začátečníků, nebo dokonce těch, kteří se teprve chystají začít. 

V letošním roce se na tomto místě budeme zabývat stránkami na 

internetu, které nám mohou něco přinést. Budeme se snažit upo-

zornit na stránky, kterým je lépe se vyhnout. Uvítáme zároveň vaše 

tipy na tyto stránky, ať dobré či nebezpečné. 

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  

FOTO: Jan Kolomý—Zimujeme v Jeseníkách 

Přátelství  a pohoda patří ke včelaření 

Přihlášky odběru noviny: 

www.vcely.cz 


