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noviny
Zamyšlení jak dál ve
včelařství
Za těch 50 let, co se chovem včel intenzivně zabývám, jsem zažil mnoho krásných chvil, zážitků a nabyl spoustu praktických zkušeností. Dá
se říci, že chovem včel jsem si život zpříjemnil a
vylepšil.
Poslední dobou se však situace mění a dá se říci, že radikálně k horšímu a nabyté zkušenosti
se z poměrně velké části nedají používat jako
dříve a nutí nás o současné situaci daleko více
přemýšlet. Bohužel tak intenzivně, že naše myšlenky vedou až k samotné udržitelnosti chovu
včel.
Poslední roky jsme svědky masivních úhynů
včelstev a vůbec dramatického úbytku hmyzu
jako takového.
U včel se vážnost situace začala měnit před více
jak 30 lety výskytem varroázy a začala se znásobovat v 90. letech zahájením používáním daleko účinnějších pesticidů a herbicidů na bázi
glyfosátů. Změnila se celková strategie zemědělství, zmizely dvousečné louky, které stačily
vykvést. Dotované bioplynové stanice a udržovaná tvář vesnic se změnila možná k hezčímu,
ale pro včely a ostatní hmyz (motýly) se stala
tato území chudá na nektar i pyl.

Jak říká můj dobrý kamarád Tibor Jókay, za
posledních 15 let nepřišlo do oboru včelařství
nic pozitivního – nelze než souhlasit.
Zahoďme však pesimismus, ještě dýcháme a
žijeme, takže hledejme východiska ke zlepšení
situace.

Zúčastnil jsem se spolu s Petrem Táborským
v listopadu 2019 konference včelařských spolků
na téma Rozvoj a směřování včelařství
v příštích letech, kterou organizovalo Ministerstvo zemědělství.
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Konference byla velmi dobře připravena a byla
zde probrána všechna témata, jež obor potřebuje řešit – prostředí pro chov včel, zavčelenost, zdraví včel, kvalita produktů, tržní realizace, falšování, legislativa, dotace, vzdělávání.
Poprvé se konference konala za účasti téměř
všech spolků a všichni se mohli svobodně vyjádřit k daným tématům. Zaznělo zde mnoho
fundovaných rozborů a podnětných připomínek ze strany spolků, jak situaci v oboru řešit.
Zazněly však také ojedinělé příspěvky, které
byly zcela mimo současnou realitu, především
ze strany doposud dominantního ČSV. Předností této konference právě bylo, že zástupci
ČSV byli postaveni na stejnou úroveň jako
ostatní spolky. Museli čelit spoustě oprávněných připomínek k daným tématům . Poprvé
jsem slyšel ze strany ČSV, že je potřeba provést analýzu zavčelení ve vztahu k úživnosti
krajiny, rozebírala se otázka účelnosti dotací
na zvyšování počtu včelstev. Hodně se diskutovalo o smyslu sběru zimní měli. Jaký je to nesmysl ukazují masivní úhyny včelstev právě
v oblastech, které dle statistiky SVS byly vykazovány jako nejméně rizikové z hlediska napa-

dení varroázou.
Z konference byl zpracován kvalitní výstup a
vytýčeny důležité cíle. Co však nejvíce chybí je
rozpracování těchto cílů, sestavení odborných
komisí, jmenování zodpovědných osob a jak
často se budeme scházet a hodnotit plnění
úkolů. Prostě, řečeno česky, začít pracovat na
těchto úkolech.
Pokud by zůstalo vše jenom na papíře, tak se
za rok zase sejdeme a budeme konstatovat, že
situace je stejná, ne-li horší.
Osobně vítám iniciativu předsedy Krušnohorských včelařů Petra Táborského, který navrhl
formou otevřeného dopisu další postup a rozpracování výstupu z konference. Je to jediné
možné řešení, aby se problémy , které sužují
české včelařství, začaly řešit odborníky napříč
všemi spolky, které se konference účastnily .
Pokud se podaří zrealizovat alespoň část vytýčených cílů, věřím, že se situace v oboru začne
postupně obracet k lepšímu.
Jan Kolomý
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OTEVŘENÝ DOPIS, KTERÝ JSME ZASLALI NA
MINISTERSZVO ZEMĚDĚLSTVÍ ZA NÁŠ
SPOLEK

Svolání konference v Nasavrkách byl skutečný pokus řešit těžkou situaci, kterou obor včelařství
právě prochází a názory spolků nás přesvědčily, že to je správná cesta. Náš spolek by vám za
rád poděkoval.
Aby cesta byla skutečné správná, tak není možné scházet se jen jednou ročně s tím, abychom
zjišťovali, jaké kritické body zase přibyly. Dovolte nám předložit náš pohled na pokračování
dobře zahájené záchrany včely.
Protože jednotlivé body zápisu usnesení znamenají velké množství práce, musí následovat další kroky (pokud je skutečně chceme řešit). První důležitý úkol je vyčlenit značné množství finančních prostředků. To by ale nemuselo být tak složité, stačí zrušit nesmyslné vyšetření zimní
měli na varroázu a změnit některé dotační tituly. Ty se ostatně na současné situaci značně podepsaly.
Dalším krokem je postavit realizační tým a jmenovat placeného vedoucího tohoto týmu, odpovědného za jeho práci. Ideální by bylo, kdyby každý kriticky bod měl vlastního odpovědného
odborníka, který by určoval směr řešení. Sídlo by bylo nejlépe umístit v Nasavrkách, eventuálně na vašem ministerstvu. Tato skupina (či skupiny), by byla odpovědná za řešení programu,
který by byl připraven ve spolupráci všech spolků, pokud o to projeví zájem.
Spolky ale také čeká při zapojení množství práce. Měly by jmenovat své zástupce do řešitelského týmu a podílely by se na vybraných úkolech – pokusy na včelách, podávání zpráv o stavu v
chovech a další. Spolky by měly také předložit vlastní návrh na řešení jednotlivých bodů vytyčených v usnesení z Nasavrk (samozřejmě na které si troufají). Dalším jejich úkolem by bylo
vysílat zástupce na všechna jednání.
Pracovní tým by se měl scházet minimálně jednou za čtvrtletí. Hodnotil by splněné úkoly a stanovil podrobný plán postupu na nové období. Vybrat priority řešení a odpovědnou osobu (či
spolek), který předloží návrhy na řešení. Samozřejmostí by měly být internetové stránky pro
sbírání informací a přehledy o plnění úkolů. Do programu bude nutné zařadit i odborníky
z oboru, např., vypsáním dotovaných řešitelských úkolů. Hledat postupy v zahraničí, sledovat
stejnou problematiku, výsledky vědeckých prací, legislativní opatření.
Hlavní konference by následovala na konci roku. Za účasti všech spolků by se vyhodnotila odvedená práce a stanovil další postup, vybraly se další body k řešení.
Jedná se o otevřený dopis, dáme jej k dispozici všem zúčastněným spolkům.
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Střední odborné učiliště včelařské.
Jedná se o společné vzdělávací centrum se sídlem Nasavrky, Slatiňanská 135. Provozuje stránky
www.souvnasavrky.cz , kontakt 469 677 128, pošta –
info@souvnasavrky. Zřizovatelem je Ministerstvo zemědělství ČR, které od samého vzniku středisko význačně
podporuje finančně a Český svaz včelařů, o.s. Podpora ministerstva je znát na moderní vybavenosti zařízení pro výuku včelařů. Je tady kromě přednáškových sálů výstavný
areál pro prezentaci včelařské techniky. Najdete zde i výborně zásobovanou a vedenou včelařskou prodejnu. Lze
tu objednat ubytování na střední úrovni se stravováním.
Součástí je i profesionální včelařská farma, která je využívána pro vzdělávání včelařů už od těch nejmenších. Nikdy
na jejich stránkách nenajdete zavádějící informace z oboru.
Doporučujeme sledovat.
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