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to bylo jedno z témat našeho výjezdního se-

mináře na farmě v Jeseníkách.  

Vzhledem k velkému rozsahu hlavního progra-

mu – moderní chov včel – nám na ně nezbylo 

tolik času, jak by si zasluhovalo. Již dlouho zní 

oslovení „příteli“ poněkud falešně. Asi bychom 

měli hledat jiné oslovení, alespoň do doby, než 

mu vrátíme význam, který mu dali dávní za-

kladatelé včelařských spolků. Nám bohužel zů-

stal z dob minulých centrálně řízený spolek, 

který může v pohodě, prostřednictvím několi-

ka šikovných funkcionářů, manipulovat šede-

sátitisícovým davem. V tomto stavu je pak 

vhodné, aby nepřítel byl na jiném místě. Nejlé-

pe se k tomu hodí vždy jedinec, který vyčnívá. 

K tomu stačí vytvořit program služeb tak, aby 

se jednotlivý chovatel nemusel o nic starat, aby 

se o vše postaral systém. To potom vede 

k nezájmu  o  přijetí vlastní odpovědnosti za 

hospodářské zvíře – včelu. Je zbytečná potřeba 

vlastního vzdělávání a bádání v oboru. Samo-

zřejmě je potřeba se omluvit všem, kterých se 

to v té mase včelařů netýká. I to je jeden 

z důvodů, proč se zhoršují vztahy mezi včelaři. 

Dalším velmi významným důvodem je převče-

lená krajina. ČSV se podařilo prosadit názor, že 

nejvhodnější množství včelstev pro českou kot-

linu je 700 tisíc (dnes jsme na cca 660 tisících, co 

se ví), stav vhodný snad jen pro ty členské pří-

spěvky. Současný stav, který se hodně blíží 

„potřebnému množství“, je špatný. Přitom se 

vůbec nehovoří o jednom z mnohých problémů 

a to jsou roje. Podle odhadu odborníků se ne-
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kontrolovaně vyrojí nejméně 30% včelstev 

(mnozí si myslíme, že toto číslo bude větší). 

To znamená, že v plné snůškové sezoně může 

být v přírodě až kolem 1 milionu včelstev. Ta-

ké je potřeba si uvědomit, že dříve se včelařilo 

na jednom nástavku, pro současnost to zna-

mená násobit dvěma, mnohdy až pěti většinu 

včelstev. Jsou to už nepředstavitelná čísla pro 

přepočet.  Vede to zákonitě k nevraživosti me-

zi chovateli. Bohužel na tuto situaci není lék. 

S tím přímo souvisí i systém dotací do včelař-

ství. Navíc krajské dotace ve většině krajů 

podporují další nárůst včelařů. Funguje i jiný 

fenomén -  „včelařící příbuzenstvo“. V kaž-

dém případě to vede ke stoupajícímu stavu 

včelařů a také k problémům mezi nimi. 

Dost zajímavé by bylo, kdyby SVS zveřejnila 

udání mezi včelaři (většinou anonymní), kdy 

se vyšetřují mnohdy poctiví včelaři. Takové 

akce nezůstanou bez následků. Poškození 

dobrého jména funguje rychle. 

Vzdělanost včelařů je na špatné úrovni, to by-

lo již mnohokrát řečeno na různých úrovních 

a z různých pozic. Stále se ale v tomto směru 

dělá málo nebo nic. Jeden příklad za všechny. 

„Včelař“ nakoupí oddělek na pěti rámcích 

v papírové krabici, doma jej dá do zcela nové-

ho úlu o dvou nástavcích vybaveného novými 

mezistěnami. Po měsíci napíše na internet: ne-

kupujte od farmáře … včely, je to lump, včely 

za nic nestojí, jsou stále stejné. Ve většině států 

Evropy dostanete dotaci na včelaření, jedině 

když prokážete alespoň základní znalosti a 

máte vhodné umístění pro včely. 

Všechny tyto okolnosti a podpoření stále ma-

sovější chemií v přírodě se podepisují na zdra-

ví včel. K tomu připočtěme úroveň vzdělanos-

ti, převčelení a je zděláno na možnou katastro-

fu. Závěr by měl být optimistický, ale bohužel 

mě nic nenapadá. Snad jen zpráva o tom, že se 

stále více volá o potřebě včelařského zákona. 

Je z čeho vycházet, v našem sousedství může-

me opsat již platné zákony, které jsou funkční. 

Ale je tady zas to „ale“. Věřím, že je zde dost 

odborníků, kteří jsou schopni předložit dobrý 

zákon. Potom  začne fungovat parlament a už 

je to sázka do loterie, co z toho vyjde. Viz na-

příklad debaty o kuřáckém zákoně. 

Celý problém se možná zlepší, až naše genera-

ce padesátníků a starších odejde z funkcí sva-

zu, jsme příliš zatíženi minulou dobou. To by 

se ale již nyní měli objevovat na řídících funk-

cích mladší lidé. 

Ve fázi tvorby je nyní akce menších spolků 

vytvořit sjednocení názoru spolků na klíčové 

problémy. Měla by vzniknout diskusní centrá-

la, kde by se tvůrčí debatou podařilo prosadit 

potřebné změny. Budeme držet palce. 

Petr Táborský, text, foto ilustrační 
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Ve dnech 21. - 22.10 se konala v Trenčíně 

mezinárodní výstava vynálezců a zlepšo-

vatelů v oboru včelařství, která se koná 

vždy jednou za dva roky a to střídavě v 

Čechách a na Slovensku. 

Výstava byla v sobotu doplněna odborným 

seminářem.  Přednášky byly většinou zajíma-

vé. 

Jako stálý účastník všech dosavadních výstav 

musím konstatovat, že objem samotné výsta-

vy i zajímavost vystavených exponátů má již 

delší dobu klesající tendenci. 

Je to možná zapříčiněno faktem, že od doby 

vynálezu rozeběrného díla, mezistěn a vynále-

zu medometu se nic převratného nevynalezlo. 

Co se větších včelařských provozů týče, neby-

lo k vidění téměř nic zajímavého. 

Pro hobby včelaře byly zajímavé dvě věci. 

 Vzhledem ke stoupajícím cenám vosku mne 

zaujal jednoduchý kotel na efektivní získávání 

vosku. Kotel pracuje na velmi jednoduchém 

principu, kde se souše dají do pytle a ponoří 

do horké vody a pomocí šroubu se zatíží. Čis-

tý vosk stoupne nahoru a pak se nakloněním 

dá vylít. Zbylé košilky se potom z pytle vyho-

dí a celý proces je možno opakovat. 

Druhou pomůckou je jednoduchá souprava na 

krmení včel cukerným roztokem pomocí ruční 

rotační pumpy. Se zařízením se pracuje a po-

hybuje velmi rychle i ve členitějším terénu 

včelnice, bez vynaložení velké fyzické síly. 

V oblasti boje proti varroáze, byly vystavová-

ny termoboxy, kde za pomoci zvýšené teploty 

Ohlédnutí za výstavou Trenčín 2016 

Vařák na vosk pro menší provozy, 

jeden se zajímavých exponátů 



Včelařské centrum 

43511  LOM 

 

Telefon: 602434344 

E-mail: apiscech@gmail.com 

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 MĚSÍCE:  

PŘÁTELSTVÍ A POHODA PATŘÍ KE VČELAŘENÍ 

cca 40°C  se ošetří zavíčkované 

plodové rámky a tedy bez použi-

tí chemie se roztoč zničí. 

Za nejpozitivnější momenty vý-

stavy však považuji setkání se 

spoustou dobrých včelařských 

přátel, kamarádů, jejich pohos-

tinností a dobrého jídla a pití.  

Foto a tex  Jan Kolomý 

Souprava pro plnění krmné směsi do úlů 


