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Spolek připravil pro zpravodaj AK  člá-

nek. Protože většina včelařů nemá k to-

muto periodiku přístup, přidáváme jej 

také do našich novin. 

V českých zemích a vlastně i v celé Evropě za-

číná být včelaření problematický koníček. U 

nás navíc farmaření jenom se včelstvy téměř 

nemožné. Pokud někdo nezačal včas, je dnes 

založení kvalitní včelí farmy velký problém. 

Velkou část viny na tom nese nejsilnější včelař-

ský spolek – Český svaz včelařů. To byl jeden 

z důvodů, proč jsme založili vlastní. Nechceme 

být masovou organizací, jak napovídá již název 

spolku - Spolek krušnohorských včelařů, 

sdružujeme členy a příznivce z této oblasti. 

Spoluprací s Agrární komorou chceme s její po-

mocí pracovat na zlepšení pravidel včelaření, 

která jsou v současné době na velmi špatné 

úrovni. Někteří naši členové jsou ještě členy 

asociace profesionálních včelařů, která sdružu-

je včelí farmáře.  Je rovněž členem AK. 

V současnosti ji zasáhla krize českého včelař-

ství nejvíce. 

Máme to štěstí, že čestné členství ve spolku při-

jal jeden z největších profesionálů nejen Česka, 

Jan Kolomý. Spolku hodně pomáhá 

v tematickém vzdělávání, které je asi jedním ze 

tří velkých problémů v oboru. Na stejné úrovni 

je prevence zdraví včel, stejně špatnou úroveň 

má i legislativa a s tím spojený odbyt medu. 

Náš první vzdělávací 

zájezd směřoval prá-

vě na farmu Jana Ko-

lomého, kde jsme 

dva dny věnovali 

přednáškám spoje-

ným s praktickými 

ukázkami práce v 

chovech. Celá akce 

nám přinesla mnoho důležitých poznatků.  

Špičkovým profesionálem na Slovensku je ing. 

Tibor Jókay. I od něj čerpáme nenahraditelné 

rady. K němu směřoval náš letošní vzdělávací 

zájezd. Odborné názory obou těchto osobností 

jsou v dalším textu.  Jan Kolomý se zaměřuje 

Jan Kolomý 
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na hlavní problematiku –  tou je chaos 

v obchodování s medem a Tibor Jókay na cel-

kovou krizi včelařství. 

Když pomineme neradostnou situaci zdraví 

včelstev, tak hlavním problémem současného 

včelařství je nekontrolovaný nárůst počtu vče-

lařů a včelstev, uvedl Jan Kolomý. Částečně se 

na tom podílí dotační politika a potom vidina 

lehkého zisku. Je hodně míst, kde je silně pře-

včeleno. To vede k rychlejšímu šíření nemocí 

včel, dochází k hladovění včel a tím k jejich 

celkovému oslabení. Dalším problémem je 

chemie používaná v zemědělství. Důsledkem 

jsou každoroční velké úhyny včelstev. Mnozí 

chovatelé tyto úhyny ani nehlásí, protože je 

možné včelstva nakoupit znovu nebo si je při-

pravit z vlastního chovu. Potom je informace 

podaná veřejnosti prostřednictvím funkcioná-

ře ČSV, že naše země je na tom lépe než ostat-

ní Evropa, poněkud zavádějící. To vše završu-

je špatná legislativa v obchodu s medem, která 

de facto likviduje větší včelaře. Vyjmutí chovu 

do 60 včelstev z daňové povinnosti vede ke 

vzniku pseudovčelařů, kteří jsou vlastně pře-

kupníky medu a většinou uvádějí na trh ne-

kvalitní dovezené medy. Navíc vše dovršil 

ČSV s kauzou podniku Včelpo, který poškodil 

včelaře nejvíce. Zcela nehorázným způsobem 

degradoval značku Český med. Důvěru lze 

ztratit lehko, ale její obnovení trvá dlouho. 

Tímto systémem nejsou nastavena stejná pra-

vidla pro všechny. Protože Jan Kolomý hodně 

spolupracuje s rakouskými a německými vče-

laři, popsal nám i tuto situaci. Nejpodstatnější 

je asi vrozená disciplína těchto včelařů, navíc 

legislativa jasně vymezuje právní hranici. 

V obou zemích nelze vydávat kdejaký doveze-

ný med za originál německý nebo rakouský. 

Prodej ze dvora je tam možný jen přímo u vče-

laře. Pro každý další prodej musí být provede-

na registrace. Odborných materiálů od našeho 

člena Jana Kolomého jsme dostali velké množ-

ství, postupně je ve spolku rozebíráme a pře-

mýšlíme o nich. Na závěr jen jedno hodnoce-

ní: „Jak jsem už sdělil pro časopis Moderní 

včelař, přesto, že jsem velký optimista, má 

praxe mi říká, že dobře už bylo. Je potřeba 

nad vším důkladně přemýšlet a hledat jiné 

cesty, třeba jako v Rakousku“ 

Stejnou ránu nám dal 

také náš přítel Tibor 

Jókay ze Slovenska, 

když nám poskytl svou 

studii o stavu včelař-

ství a jeho směřování 

špatnou cestou. Úplně 

nám rozbil naši ideu, 

kterou jsme stále slý-

chali od ČSV, že nám celý svět závidí, jak to 

máme vše krásně zorganizované a bez problé-

mů. 

Přestože hodnotil situaci na Slovensku, vidí-

me v tom přesně naše problémy. Upozorňuje 

na známý fakt, že včela přežila bez pomoci a 

zásahů člověka desítky milionů let. Zásahy 

člověka, chemizací zemědělství je však její ži-

vot v ohrožení. Míru ohrožení zvyšují i klima-

tické změny a ubývající pastvy, které spolu 

s novými nemocemi vedou ke kolapsu včel-

stev (bez předchozích znaků jejich oslabení). 

Je potřeba se zamyslet také nad tím, že známé 

metodiky v současné době potřebují aktuali-

zaci na nový stav. Bohužel neplatí, že včely 

Ing. Tibor Jókay 
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máme nechat co nejvíce na pokoji. Naopak no-

vá situace nás nutí věnovat jim zvýšenou po-

zornost. Prudkost změn v chovech se projevuje 

v krátkých časových intervalech. Je celá řada 

dějů, které stav zhoršují. Vedle již jmenova-

ných je to zvýšený zájem o včelaření z důvodu 

snahy o zlepšení ekonomické situace, bez zna-

losti zásad chovu. Novým průvodním jevem 

nejproblémovějšího působení varoázy ve včel-

stvech je šíření virových onemocnění. Nebez-

peční jsou také někteří začínající včelaři, kteří 

v krátké době po zahájení chovu šíří „vědecké“ 

poznatky z vlastního chovu na internetu. Stej-

ně jako u nás je na Slovensku špatně nakládáno 

s dotacemi. Novým nebezpečím je i vstup spe-

kulativního kapitálu do oboru. Zakládání vel-

kých provozů bez znalosti věci je obrovský ha-

zard a nebezpečí pro ostatní chovy. Studie Ti-

bora Jókaye je opravdu varující a propracova-

ná, stejně jako u nás se ale tyto hlasy stávají ne-

přátelské systému a málokdo je chce poslou-

chat natož na to reagovat zvýšenou osvětovou 

činností (nebo vědeckou). 

Ano, včelařský obor je v problémech! Měl by se 

místo stálých útoků mezi spolky soustředit na 

to, aby se vytvořil vzájemně tolerantní vztah 

mezi nimi a zahájit jednání, kde bude převažo-

vat argumentace nad mlácením prázdné slámy. 

Další chybou je rozhodnutí o bezcelním dovo-

zu medu z Ukrajiny.  Je všeobecně známo, že je 

tam uskladněno velké množství medu. Někte-

rý i velmi pochybných kvalit. Stále doufáme, 

že ten, kdo může našemu oboru významně po-

moci, je i Agrární komora. Je třeba si uvědomit, 

že včelařství je již také zemědělská činnost. Sa-

mozřejmě, stále  se na ni pohlíží jako na koní-

ček. Je potřeba si uvědomit, že jeden ze spolku 

vlastně řídí celý obor a je i hlavní silou při 

ovlivňování legislativy a nařízení. Je to stejná 

situace jako kdyby zahradkáři jako spolek vý-

znamně ovlivňovali zemědělskou legislativu 

(to není nic proti zahrádkářům, těch si vážím). 

Na závěr jedno heslo našich včelařských před-

chůdců při zakládání včelařských spolků: 

„Včelař vždy umírá nepoučen“ 

Spolek ve spolupráci s OAK Most připravuje 

Medové Vánoce v Litvínově, jedná se o tradiční 

akci, jež zanikla poté, kdy pořádání přešlo do 

Mostu a její organizace od profesionálních vče-

lařů převzal ČSV. Chceme ji opět vrátit původ-

ní podobu. Výstavu, odborný seminář pro vče-

laře, přednášky o životě včel pro mládež, 

ochutnávky medů z regionu a mnoho další 

atraktivních akcí. Bude se pořádat jako dříve 

ve Scholle Humanitas v Litvínově. Můžete akci 

navštívit 8. a 9. prosince. 

Podle materiálu Jana Kolomého a Tibora Jókaye 

zpracoval Petr Táborský 
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Spolek má za sebou výjezdní seminář na rodinnou farmu Ing. Tibo-

ra Jókaye na Slovensko. Je to již druhý výjezdní seminář spolku a 

opět byl členy hodnocen jako přínosný a vydařený. Vedle spousty 

informací z oboru k němu patří i oddechová část. Tentokráte jsme 

byli ubytováni na vinici a večer nám zpestřila výborná přednáška 

místního vinaře, majitele penzionu. Samozřejmě nechyběla ani 

ochutnávka kvalitních vín, která se tam vyrábějí. V zájezdu se vy-

skytla snad jediná připomínka. Od dvou včelařek, které poprvé na-

vštívily profesionální provoz. Z domova jsou zvyklé přenášet včel-

ku, která upadla před česnem zpět domů. V profesionálním provo-

zu jde u důležitou složku – uživit rodinu při nemalých investičních 

nákladech. Snad ještě jedna připomínka – včela je „hospodářské 

zvíře“, stejně jako telátko, ani zde nepláčeme, když pojídáme telecí 

ragú. K semináři se ještě vrátíme v některém příštím čísle novin. 

VÝJEZDNÍ SEMINÁŘ 

SPOLKU 
V Č E L A Ř S K É  
C E N T R U M  

FOTO MĚSÍCE:  SEMINÁŘ SPOLKU 

Místo pro firemní slogan či moto 
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