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Situace v chovech je stále složitější, ztráty se 
neustále zvyšují. Stojí za tím kolísání zdrojů po-
travy v přírodě, chemizace nejen v zemědělství, 
zdraví včel a další a další problémy, které se ku-
pí, nás nutí přemýšlet, jak jim lépe čelit. Důleži-
té je cílené vzdělávání v oboru, které je potřeba 
upravit na novou situaci. Mnoho začínajících 
včelařů to má mnohem těžší, než když jsme za-
čínali my, současní vejminkáři. A právě začá-
tečníci, kterých je bohužel dost velké množství, 
jsou velkým rizikem pro již zavedené chovy. 
Dotace do vzdělávání také situaci spíše zhoršily, 
protože se z toho stal výnosný byznys, kde jdou 
většinou stranou skutečné potřeby. Některé bo-
dy z metodik platné v době jejich tvorby jsou 
dnes zavádějící a tak snaha o samovzdělávání 
studiem literatury může přinést jen další pro-
blémy. V našem spolku hledáme cestu vlastních 
programů přednášek, přestali jsme čerpat dota-
ce na vzdělávání a programy jsme přizpůsobili 
současným stavům a zbavili jsme se revizorů se 
stopkami. 

Do zářijového programu jsme zařadili pokračo-
váni hodnocení včelařského roku. Podíváme se 
na to, jak důležité jsou evidence v chovech a 
připravíme si návrhy na program vzdělávání 
roku 2021. Důležité je, aby tam byly všechny 
podstatné problémy, které nás tíží a cesty 
k jejich zvládnutí. 

Zaměříme se na význam evidencí pro naši cho-
vatelskou činnost, budeme přemýšlet, co 

upřednostnit a proč. Určitě se shodneme, že 
evidence v chovech je pro nás důležitá, ale na 
druhé straně je také zřejmé, že musí být v naší 
práci pomocníkem a ne tím, co nás zbytečně 
zdržuje. Některé evidenční postupy jsou dokon-
ce přímou ochrannou před sankcemi, kterými 
by nás mohla ohrozit státní byrokracie. Jednou 
z nich je například prokazatelnost při nařízené 
léčbě našich včel. Protože za ni odpovídá přímo 
chovatel, nikoliv třeba spolek, který mu ji zajiš-
ťuje. Jinými slovy, jste povinni prokázat veteri-
nární správě, že jste provedli zásah, jenž byl 
v nařízení k ochraně zdraví zvířete (tedy u nás 
včely) aplikován, kdy, jakým prostředkem a jak. 
Pokud to nejste schopni prokázat můžete být i 
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pokutování.  

Součástí této evidence by měl být i přehled o 
stavu roztočů, to je důležitá informace pro vás. 
Pokud je tam zaznamenáno i vše negativní, co 
se v chovu objevilo, může nás to připravit na 
včasné jednání. Dnes bohužel je těch negativ-
ních jevů stále více a jsou častější, tak je nutné 
i častěji sledovat včelstva. To i přesto, že jsme 
dříve začínajícím včelařům radili, aby nechali 
včely co nejvíce na pokoji, že si poradí samy.  

Závěr - evidence v tomto směru je velice důle-
žitá, protože i při malých chovech po prohléd-
nutí deseti včelstev si nepamatujeme, ve kte-
rém z nich jsme chtěli cosi řešit. 

Pro náš chov je ale nezbytné evidovat celou 
řadu dalších věcí. Co nám mají napovědět? 

• mají nám pomoci hlavně v naší práci ve 
prospěch chovu 

• mají nám pomoci ve výběru včelstva pro 
chov 

• mají nás varovat před chybami, které 
jsme učinili v minulosti 

Zajímavé jsou způsoby, jakými si včelaři evi-
denci zjednodušují. Pokud jim to funguje, tak 
je to jedno. Setkal jsem se s těmito metodami: 

Diktafon – často zapatlaný od propolisu a 
vosku. Křída na úlu (musíme si ale zapamato-
vat, co jsme vymysleli za značky a co mají vyja-
dřovat). Kameny na víku. Připravený záznam 
(úlová karta). Barevné připínáčky. Elektronic-
ké záznamy (počítač). 

Samostatný oddíl by si zasloužil určitě chov 
matek, zde jsou záznamy nutné (hlavně pro 
chovatele) i když nemá registrovaný chov. O 
tom jsme ale psali již mnohokráte. 

 

Petr Táborský, farmář na vejminku 
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Úlový list- včelín 1 

Datum 

číslo
 

včelstva 

Poznámka (zásah) V M B N P R     Závěr 

01.05.20 
1 prohlídka 35 A O 6 2 ne     výborné 

  
                    

  
  

                    
  

  
                    

  
  

                    
  

  
                    

  
  

                    
  

  
                    

  
  

                    
  

  
                    

  
  

                    
  

  
                    

  
  

                    
  

Úlový list (záznam) 

Podle ing. Vladimíra Veselého, CSc – upraveno pro vlastní potřebu 

Zkratky: 

V – sledovaný výnos ve včelstvu 

M – matka (zda byla viděna při prohlídce 

B – mírnost včelstev 

N – obsednuté rámky 

P – Zakladené rámky 

R – Sezení na rámcích (rozbíhavost) 



LOM, Včelařské centrum, 

ČSA 

602434344, 

apiscech@gmail.com 

Spolek Krušnohorských Včelařů zatím na adrese www.vcely.cz 

Na závěr tohoto tématu něco k našemu spolku. Původně jsme 
provozovali vlastní stránky (skvapis.cz), které nám zřídil a při-
pravil náš přítel. Ten se ale bohužel odstěhoval daleko za hra-
nice. Tím vše začalo drhnout, až jsme různým přeposíláním 
informací nestihli zaplatit licenci a stránky skončily. Nyní spo-
lek využívá moje stránky www.vcely.cz . Najdete tu pravidelně 
noviny spolku, pozvánky na akce a důležité zprávy o kterých si 
myslíme, že byste je měli znát. 
Ke sledování doporučuji také portál Agrární komory:       
http://www.akcr.cz/, stránky SVS: https://www.svscr.cz/ , 
SZIF: https://www.szif.cz/cs . 

Určitě máte také své oblíbené stránky, které mohou něco sdě-

lit i ostatním včelařům. Dejte nám o nich vědět. Na tomto mís-

tě se pravidelně budeme zabývat děním na sítích v souvislosti 

s naši zálibou či živností – včelařením. 

Petr Táborský 
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FOTO:  Letošní nektar—nic moc 

Přátelství  a pohoda patří ke včelaření 

Přihlášky odběru noviny: 

www.vcely.cz 
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