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“

”

…při každé přednášce zdůrazňujeme, 

jak je včelí společenství soudržný faktor, 

který spolu bez problému komunikuje…

… vždy najde řešení, které společenství nejvíce vyhovuje…

Proč to nedokážou také včelaři a odborníci v oboru?



První velké varování,  kdy už se měli zamyslet i včelaři u 

nás, přišlo z USA - CCD

náhlý úbytek dospělých včel, zhroucení včelstva, plošné ztráty včelstev

Dohady vědců z té doby o příčinách:

 neznámý fenomén

 pesticidy (hlavně neonikotiny)

 GMO rostliny

 mobily, sítě, elektrorozvody

 nové geny z křížení

 vliv léčiv

 Aethina tumida (úlový brouk)

 stres z kočování

 kumulace stávajících nákaz: varroáza, virózy, mor



Jsou v Evropě státy, které se 
snaží o řešení – příklad je 
Slovinsko

 je první zemí v EU, která zakázala užívání 

neonikotinů

 je již prokázáno, že pesticidy ovlivňují 

nervový systém hmyzu i jejich 

reprodukční systém

 rostliny absorbují méně jak 20% těchto 

chemikálií, zbytek uniká do životního 

prostředí

 Slovinci byli iniciátory toho, že 20. květen 

byl vyhlášen světovým dnem včel

 jejich nový systém, odborné proškolování 

na speciální farmě jsme prosazovali 

marně již před sedmi roky



Co nejvíce v současnosti 
ohrožuje obor včelařství -
v pořadí nebezpečnosti

 měnící se přírodní podmínky

 enormní nárůst včelařů, 
převčelení krajiny, hladovění 
včelstev, náklonost k 
nemocem

 dotace, včetně krajských 
podpor

 chyby v legislativě uvádění 
produktů na trh a 
problematický veterinární 
zákon

 chemizace zemědělství, 
pesticidy (neonikotiny)

 chybějící včelařský zákon, 
problém vzájemné 
komunikace mezi včelaři



Jak se to projevuje 
ve včelstvech?

 velice těžko dostáváme včelstva do 
rozvoje

 větší náchylnost k nemocem

 vysoké úhyny v chovech (bez 

náhradních včelstev není možné 
udržet vyrovnaná včelstva)

 nutnost dokrmování i v období 
snůšek

 snižující se výnosy

 ztráta obranného pudu (loupeže)



V přírodě stále více 
ubývá pastva pro 
včely
 změny systému hospodaření 

na vesnicích

 mizení dvousečných luk

 monokultury o velkých 

plochách – krátkodobá 

snůška a potom nic

 stromy jako překážka

 nekonečné řady skladů

 včely jsou soustředěny 

nejvíce v intravilánu měst a 

obcí

 extrémní výkyvy počasí



Absurdity 
podporované dotací

 nedostatek pylu a 

nektaru je stále více 

patrný ve výživě 

včel

 povinné dotační 

mulčování 

kvetoucích luk

 naproti tomu 

dotované bio pásy



Ukázka z praxe

Louka před mulčováním Výsledek



Jeseníky – příklad rychle se měnící krajiny







Zákon o ořezávání stromů



Likvidace lesní 

buřiny



Kotlíkové dotace 
– likvidace dřevin



Problémy v prevenci zdraví včel-
nebezpečné nákazy dle zákona:

 ochranná pásma stanovena větším 

okruhem než je obvyklé v jiných zemích 

Evropy

 jsme jediná země Evropy, kde se vyšetřuje 

zimní měl na varroázu, vyhazují se tím 

peníze, které by mohly sloužit v prevenci 

zdraví lépe

 chybí přehled o rozmístění včel v krajině

 je třeba zvážit, zda varroáza je 

nebezpečná nákaza

 zajistit alespoň základní informace pro 

zájemce o včelaření, prokázání znalosti, 

že ví co připravuje, kde chce včelařit, 

stav včelstev v místě, rizika místa, kde 

chce včelařit

 opuštěná stanoviště – chybí jasný 

zákonný postup

1. hniloba včelího plodu 

(evropská hniloba včelího 

plodu)

2. mor včelího plodu 

(americká hniloba včelího 

plodu)

3. roztoč Tropilaelaps

(infestace včel roztočem 

Tropilaelaps)

4. roztočíková nákaza včel

5. tumidóza (Aethina tumida)

6. varroáza včel

Co není vyřešeno:



PRŮMĚRNÉ



Oddíl z platné německé veterinární 

vyhlášky k registraci včelařů z roku 1972

Německá Bienenseucheverordnung je jasná

 Allgemeine Vorschriften § 1a Wer Bienen halten will, hat dies spätestens

bei Beginn der Tätigkeit der zuständigen Behörde unter Angabe der Anzahl

der Bienenvölker und ihres Standortes anzuzeigen. Die zuständige Behörde

erfasst die angezeigten Bienenhaltungen unter Erteilung einer

Registernummer und legt hierüber ein Register an. Die Registernummer ist

zwölfstellig und wird aus der für die Gemeinde der Bienenhaltung

vorgesehenen amtlichen Schlüsselnummer des vom Statistischen

Bundesamt herausgegebenen Gemeindeschlüsselverzeichnisses sowie

einer vierstelligen Betriebsnummer gebildet.



Co přinesly do 

oboru dotace

 enormní nárůst včelařů

 mnohonásobné zvýšení cen 

včelařské techniky a 

pomůcek

 převčelení mnohých míst v 

ČR

 snahu pořídit techniku 

neodpovídající počtu 

včelstev, která jsou pro 

chov cílová

 rozpisy včelstev na příbuzné



Velký problém

 rokem 1995, kdy se začaly zavádět systémové pesticidy do zemědělské 

prvovýroby, začínají v Evropě problémy se včelstvy

 u nás došlo k větším problémům až později, gradují poslední dva roky

 německá studie hlásí v tomto období až tři čtvrtiny úbytku polétavého 

hmyzu ve volné přírodě

 zlé je, že genom včely neobsahuje kód ochranné reakce na tento druh 

ohrožení

 včelstvo, jako zvlášť citlivý bioidentifikátor čistoty ovzduší, signalizuje 

dosažení hranice ohrožení

 bohužel většina chovatelů včel tento stav ani nepostřehla a pokud ano, 

neumí si ho vysvětlit a obrací se k „pštrosí politice“, dělá, že se nic neděje

 vyvolávat nábor nových adeptů pro obor včelařství, aniž by byla tato 

situace vyřešena, jen zhoršuje situaci.   

 Chemizace zemědělství

 (Použita studie ing. Tibora Jókaye)



Včelařský zákon – jak na něj?

Dobý zákon z oboru najdeme u sousedů ve Spolkové republice Německo.

Zcela funkční je rovněž zákon v Rakousku.

Nemá cenu vymýšlet 

něco, co již vymyšlené je.



Legislativa  - důsledky chyb
Systém, který vytvořil „PSEUDOVČELAŘE“

 PRODEJ MEDU: § 27a veterinární zákona 

med, mateří kašičku nebo včelí vosk 
pocházející z vlastního chovu včelstev ve 
své domácnosti, ve svém hospodářství, v 
tržnici nebo na tržišti, které se nacházejí na 
území České republiky, a to přímo 
spotřebiteli, anebo jej dodávat do místního 
maloobchodu. Chovatel včel, který med 
použije v jím provozovaném zařízení 
stravovacích služeb, (nemusí med označit 
stanoveným způsobem)







Enormní a 
nekontrolovaný 
nárůst včelařů

 veškerá propaganda směřuje  
k záchraně přírody, kterou 
můžeme uskutečnit jen když 
začneme včelařit a nejlépe 
pod křídly ČSV

 cena medu stále stoupá a i 
přesto, že je nejnižší v Evropě, 
vypadá to na první pohled, že 
je velice snadné jej od včel 
brát a zbohatnout

 tím stoupá skupina 
ekonomických včelařů a tím i 
stavy včel

 vzniká skupina 
„pseudovčelařů“, kteří jsou jen 
obchodníky s medem a 
včelstva mají jako zástěrku, 
aby nemuseli danit







Jsou nějaké vhodné programy, kde má 
dotace do oboru smysl?
Pokusíme se nějaké vybrat, vše se budeme snažit doplnit při panelové diskusi na závěr 
semináře. Tedy pár příkladů.



Podpora výsadby 
nektarodárných rostlin, keřů 
a stromů

 podpořit  výsadbu obcím, městům, 

spolkům

 zpřísnit povolení ke kácení 

nektarodárných stromů s povinností 

nahradit stejným druhem

 podporovat přirozené plochy

 osévání neobdělaných ploch 

včelařskými rostlinami



Zpracovny, 

úpravny vosku

 v současné situaci, kdy jsou stále 
více chovy ohroženy přenosem 
nemocí a dochází stále více        
k falšování vosku, pomohly by 
dotace na tyto výrobny 

 jednalo by se o registrované 
zpracovny, nejlépe pod některým 
spolkem

 zaručil by se uzavřený okruh 
vosku v jednotlivých chovech

 stejný způsobem by bylo možné 
vybavit vyvařovny vosku

 snížilo by se riziko nekvalitních 
mezistěn, které se stále více 
objevují v obchodech s voskem



Plnírny medů

 stejně tak dochází k falšování medů 

nebo prodeji dovozových medů 

uváděných na trh jako „Český med“

 při plnění by byly dodrženy všechny 

důležité podmínky pro kvalitní med

 označení by garantovalo kvalitu

 plnírna by byla pod veterinární 

kontrolou



Malé chovné stanice spolku, pokusná včelstva, 
oplodňovací stanice

 Jak bylo řečeno, velkým 
problémem je 
nekontrolovaný nárůst 
včelařů, začínají včelařit bez 
znalostí metodiky a 
problematiky, zde by mohli 
projít povinnou přípravou

 tato spolková zařízení by dále 
zlepšila chovy, garantovala 
výběr 

 členové by se přímo podíleli 
na chovech

 zařízení by mohlo být pod 
veterinárním dozorem



Podpora spolkům

v oboru chybí skutečně kvalitní 

vzdělávání

chybí podpůrné prostředky, 

technika

spolková včelnice určené         

k demonstraci přednášené 

látky

kvalitně připravení lektoři



Komunikace v oboru – řízení oboru

 tuto úlohu si přidělil ČSV, který ovšem nezastupuje celou škálu pokrokových 
spolků, ani profesionální včelaře

 bohužel je velice špatná, jsou rozpory mezi spolky, rozpory velcí - malí včelaři, 
rozpory v názorech na alternativní způsoby včelaření

 celou dobu vývoje poválečného včelařství ve spolku bylo raženo heslo, že 
malovčelařství je to hlavní, co může zachránit přírodu, nutnost získávat další 
členy a zakládat chovy, stále byl hlášen kritický nedostatek zavčelení krajiny a 
to trvá dodnes

 navíc bylo ražena propagace, že pro včelaření stačí být členem spolku, který již 
vše ostatní za chovatele vykoná, že se postará o zdraví jejich včelstev

 současný nápad, zajistit komunikaci mezi spolky soustředěnou organizací –
spolkem spolků – bohužel zatím selhává



“

”

… o věci je potřeba 

přemýšlet…

Děkujeme za pozornost

Je nutná diskuse, nikoliv diktát

Asi jsme již na hranici možného


