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Spolek Krušnohorských včelařů spolu s Okresní agrární komorou Most a Ústeckým krajem 
uspořádal dne 20. 2. 2018 "Seminář pro včelaře, zemědělce a odborníky v oboru".  Sešlo se 
celkem 50 účastníků.

Pozvání přijali pracovníci SZIF - 2, MZe - 1, Krajský úřad Ústeckého kraje vč. členů komise pro 
zemědělství při Radě Ústeckého kraje - 5 osob a zastupitel ÚK Ing. Kocánek.

Přednášejícími byli odborníci na slovo vzatí:

 Jan Kolomý – největší včelař v ČR

 Doc. Ing. Jaroslav Hrabák, PH.D.

 Petr Táborský – tajemník SKV

 MVDr. Lenka Hanušová – KVS Ústí nad Labem

Semináře se zúčastnili také zástupci médií – Českého rozhlasu a Deníku Mostecka.

Hlavní náplní semináře bylo zhodnotit používání dotací do oborů včelařství v návaznosti na 
zhoršené podmínky, které v současnosti obor postihují.

Postoj Ústeckého kraje vyjádřila v úvodní pasáži Ing. Monika Zeman, která jako vždy vyjádřila 
přesvědčení, že najdeme řešení a přislíbila také pomoc kraje s tím, že je i jejich zájmem, aby 
tato pomoc nebyla kontraproduktivní, ale účinná. Bylo nutné vysvětlit i stanovisko SZIF, který 
zdůraznil nebezpečí dvojí podpory, což je nepřípustné. Náš pohled na věc se liší. Domníváme 
se, že je potřeba zaměřit dotace jinam, než na nábor dalších včelařů a přestat lhát o 
nedostatečném zavčelení krajiny, když opak je pravdou.

Část semináře byla zaměřená na to, abychom ukázali na závažné změny, které se v oboru 
projevují. Ukázali jsme na problémy, které způsobily dotace, jak včely ohrožuje současný stav 
přírody, jaké jsou mezery v komunikaci. Jaké velké chyby jsou v legislativě, která asi 
včelařství ohrožuje nejvíce. Bylo připraveno také několik návrhů, kde by dotace mohla 
naopak sehrát kladnou roli. Na toto téma účastníky informovali Jan Kolomý a Petr Táborský. 
Byla zajištěna přednáška odborníka na nejzávažnější zdravotní ohrožení včelstev – mor
včelího plodu a varroázu doc. Ing. Jaroslava Hrabáka Ph.D. Jeho přednáška všem dala hodně 
podnětů k přemýšlení. 
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Ke zdravotnímu stavu včel v ČR měla velmi hezkou přednášku MVDr. Lenka Hanušová z KVS 
Ústí nad Labem, která zaujala všechny účastníky. 

Bylo dohodnuto, že bude uskutečněna pracovní schůzka Krajského úřadu Ústeckého kraje s 
pracovníky SZIFu a MZe a bude zaujato jednotné stanovisko k tomuto problému. Toto je ta 
pravá cesta, jak zahájit smysluplnou výměnu názorů mezi chovateli, zemědělci, odborníky i 
politiky. Spojením možnosti podpor, které jsou na tyto akce určeny (kraj, SZIF), se dají 
alespoň částečně pokrýt nemalé náklady, které na tyto akce musí být vynaloženy. 

Panelová diskuze byla velmi živá a bylo vidět, že přítomné účastníky semináře včelařství 
velmi zajímá. Lektoři odpovídali na dotazy jak odborné, tak ekonomické.

Seminář řídila Ludmila Holadová, ředitelka OAK Most a byl hrazen z finančních prostředků 
OAK Most, která také zajistila pro všechny účastníky bohaté občerstvení.

V rámci semináře byla připravena ochutnávka medů od pana Kolomého z Bruntálska a 
Spolku Krušnohorských Včelařů z Lomu.

Všichni účastníci hodnotili seminář na vysoké odborné a organizační úrovni a řada účastníků 
nás požádala, abychom si je zařadili do našeho adresáře a zasílali jim všechny naše informace 
a pozvánky na jednotlivé akce.

Fotogalerie:

   

Děkujeme Spolku Krušnohorských Včelařů, 
lektorům, kteří zajišťovali přednášky, Ústeckému kraji, 

který seminář vyvolal, a organizačním pracovníkům
OAK v Mostě, kteří se podíleli na této akci.

V měsíci prosinci 2018 se můžete těšit na Medové 
Vánoce ve Schole Humanitas v Litvínově!
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