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Přemýšleli jsme, zda reagovat na článek 
zveřejněný v březnovém vydání Včelař-
ství. Původně jsme si řekli, že reagovat 
nebudeme, protože je vše jasné, potom se 
nám to ale v hlavě rozleželo. 
 
Dohodli jsme se, že reakci si přece jen neodpustí-
me, i když ne oficiální cestou přes vydavatele 
uvedeného titulu. Bohatě postačí těchto několik 
řádků v našem Zpravodaji. 
Ve Včelařství je náš spolek označen za nedůvěry-
hodný subjekt, se kterým nelze jednat. Co na to 
říci? 
Předně je naprostá lež, že se spolek distancoval 
od zveřejněných polemik ve Zpravodaji. Naopak 
asociace ve snaze vyjít vstříc se vzdala prosazová-
ní některých myšlenek, které během jednání s 
ČSV zazněly. Rozhodli jsme se, že nebudeme 
prosazovat jejich realizaci. 
Ještě před jednáním se svazem jsme měli doho-
du s ministerstvem zemědělství, že připravíme 

zprávu o stavu profesionálního včelaření v Čes-
ku. Tato zpráva byla upravena a schválena člen-
skou základnou na konci ledna. 
Ve zprávě neprosazujeme likvidaci stávajících 
hodnot, ale sdělujeme stav, ve kterém se nachází 
farmaření v tomto státě! Pro širokou včelařskou 
veřejnost jsme všechny dokumenty zveřejnili na 
našich stránkách www.vcelifarmy.cz. 
Když se nad zveřejněným dokumentem zamyslíte 
a bez emocí nám sdělíte argumenty proti uvede-
ným skutečnostem, budeme se jimi zabývat. 
Mnohokrát jsme upozorňovali, že není možné 
mávat silou (to už tady bylo), ale předkládat opo-
nenturu podloženou řádnými argumenty. Toto 
základní kritérium článek ve Včelařství postrádá. 
Závěrem sdělujeme: Pro nás současné vedení 
ČSV rovněž není důvěryhodným partnerem, ale 
chceme s ním dále jednat — a to bez kladení 
předběžných podmínek. 

Výkonná rada 
Asociace profesionálních včelařů 

Asociace je nedůvěryhodný subjekt, 
říká článek ve Včelařství č. 3/2015 

 

Graz: Každý včelař si zde určitě našel 
to svoje – a nakoupil si, či objednal  

Na pozvání prezidenta Rakouského sva-
zu profesionálních včelařů (ÖEIB) Josefa 
Sticha a našeho kolegy Vítka Marady, 
který v Rakousku pracuje a vede šlechti-
telskou stanici včely kraňské v Mistel-
bachu, se skupina členů Asociace profe-
sionálních včelařů zúčastnila setkání 
chovatelů z povolání. 
 
Uskutečnilo se ve třetí dekádě února a bylo spo-

jeno s velkou dvoudenní včelařskou výstavou. 
Doprovázela ji konference k aktuálním včelař-
ským problémům. Akce se konala na okraji ma-
lebného rakouského města Graz (Štýrský Hra-
dec). 
Klid, pohoda, úsměvy a vlídné přijetí na nás 
udělaly velký dojem hned na začátku. 
 

KLID NA PRÁCI 
Hlavním cílem rakouských profivčelařů je 
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v klidu chovat včely, produkovat a prodávat 
med a včelí produkty. Takto prezentují svoje 
aktivity tamní chovatelé na webových strán-
kách. Náplň činnosti ÖEIB spočívá v zajištění 
podmínek pro to, aby rakouský profesionální 
včelař mohl bezproblémově provádět svoji prá-
ci, jíž má nejraději a kterou také nejlépe umí. 
 

VÝSTAVA 
Výstava se konala ve čtvrti Steiermarkthof na 
ploše větší než 1 000 m2. Jedná se o největší 
včelařskou výstavu v Rakousku. Koná se kaž-
doročně a bylo na ní k vidění vše, co včelařovo 
srdce potěší. Výstava je určena pro všechny 
včelaře bez ohledu na počet chovaných včel-
stev. Její pojetí je vysloveně komerční. Velkou 
výhodou je předsezonní volba termínu konání 
– včelaři mají možnost si dokoupit vše, co po-
třebují, a pokud zde neseženou, tak mají mož-
nost si u vystavujících firem objednat. 
Na výstavě bylo zastoupeno celkem 36 špičko-
vých společností z Rakouska, Německa, Dán-
ska, Slovinska, Polska, Maďarska, Itálie. Česko 
bylo zastoupeno stánkem Výzkumného ústavu 
včelařského v Dole u Libčic nad Vltavou. 
Firmy nabízely prakticky všechno od standard-
ní včelařské techniky až po tu špičkovou – vy-
táčecí linky, technologie na zpracování vosku, 
automatické plničky medu, pastovače, etiketo-
vačky aj. Velká část vystavovatelů se zabývala 

celým systémem marketingu včelích produktů 
– od obalů a obalového skla přes grafické ná-
vrhy etiket a jejich tisk až po expedici včelích 
produktů do prodejní sítě. 
Velká část výstavy se také zaobírala zdravím 
včel a různými způsoby léčby a prevencí proti 
včelím nákazám. Zkrátka každý včelař si zde 
určitě našel to svoje. Výborná organizace akce 
byla také podtržena zajištěním občerstvením a 
stravováním s dostatečnou kapacitou přímo na 
výstavišti. 
 

KONFERENCE 
Po celou dobu výstavy probíhaly v přilehlé vel-
ké hale odborné přednášky ÖEIB k aktuálním 
problémům. 
Mezi hlavní témata patřila prezentace výsledků 
vědeckého projektu APENET, který se zabývá 
souvislostmi mezi používanými pesticidy a vli-
vem na včely. Z prezentovaných výsledků byly 
jasně vědecky prokázány škody na včelstvech 
v souvislosti s používáním neonicotioidů 
v mořidlech osiva kukuřice. Už minimální 
množství těchto jedů způsobuje vyřazování 
nervových funkcí včely a následné vyvolávání 
dalších onemocnění a nákaz. K problematice 
úhynů včelstev na konferenci za českou stranu 
vystoupil Ing. Dalibor Titěra, CSc. 
ÖEIB se touto vážnou problematikou stabilně 
zaobírá a k používání pesticidů byla také zříze-
na v roce 2013 stálá pracovní skupina za účasti 
předních odborníků. 

(Pokračování ze strany 1) 

Návštěvníci výstavy, včelí farmáři — členové Asociace profesionálních včelařů, byli s akcí spokojeni. 
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BEZ BYROKRACIE 
Při našem společném večerním hodnocení po 
návratu z Rakouska jsme se ptali sami sebe na 
to, proč jsou některá řešení v Rakousku tak 

jednoduchá, funkční a nejsou zatížena zbyteč-
nou byrokracií. 
Jeden příklad za všech-
ny můžeme demonstro-
vat na šlechtění včely 
kraňské. Všichni známe 
vysokou úroveň rakous-
kých chovů, jejich po-
věst je vynikající. U na-
šich jižních sousedů je 
zaveden centrální počí-
tačový internetový pro-
gram Beebrred.eu pro 
kontrolu užitkovosti, 
který nejde v podstatě 
nijak ošidit. Chovy jsou 
orientovány komerčně, 
soustřeďují se na pro-
dukci vysoce hodnotné-
ho materiálu. Cena mat-
ky ze šlechtitelského 
chovu činí zhruba 800 
korun a není na ni po-

skytována dotace – a tím se nevytváří tlak na 
snížení ceny matek. Vše je čisté, průhledné, 
profesionální a s cílem chovat co nejlepší ple-
menný materiál. 

 
PODZIM: KRAJ VÍNA 

Při závěrečném hodnocení jsme také konstato-
vali, že by bylo užitečné v těchto poznávacích 
akcích pokračovat. Na podzim proto zorgani-
zujeme ještě jednu návštěvu, tentokrát u na-
šich německých včelařských kolegů spojenou 
s návštěvou Rýnského údolí, které je po staletí 
známo jako kraj vína. Zájemci o návštěvu mo-
hou podávat přihlášky u výkonné rady asocia-
ce. 
 

PODĚKOVÁNÍ 
Výlet do rakouského Grazu velmi dobře orga-
nizačně připravili Kamil Kurtin a Petr Hronek 
– od příjemného ubytování v penzionu 
v Mikulově přes výborné kulinářské zážitky až 
po zajištění krásného slunečného počasí. Za to 
oba jmenovaným patří velký dík. Výjezd našich 
členů byl pojat jako soukromý výlet, jehož cí-
lem bylo poznání a výměna zkušeností. A to se 
podařilo. Zajímalo nás, jak se žije včelařským 
kolegům za hranicemi na jih od nás. Nyní to 
víte i vy, čtenáři Zpravodaje. 
 

Text : Jan KOLOMÝ 
Foto: Kamil KURTIN 

(Pokračování ze strany 2) 

 

Autor článku Jan Kolomý při výběru techniky. 

 

 
 
  
 
Naši členové ve společnosti Vítka Mary (vlevo), iniciátora účasti APV na výstavě. 



Strana 4 Zpravodaj profesionálních včelařů     

Obor včelařství rozvířily nové vášně. 
Tentokrát nejsou na pořadu farmáři, ale 
článek z Lidových novin nazvaný Medař 
nebo včelař. 
 

Prezentuje se v něm extrémní názor malé sku-
piny lidí (na léčení, resp. na neléčení včel), 
právě těm dávají novináři velký prostor. Žur-
nalisté zaměstnaní v celostátních médiích jsou 
dnes placeni milionáři nebo politiky. Jejich cí-
lem není informovat, ale vyvolávat senzace. 
Stejnou roli sehrávají například v pohledu na 
Národní park Šumava a na mnoho jiných zále-
žitostí. Málokdy dostávají stejný prostor vědci, 
kteří mají k věci opravdu co říci. Právě z řad 
opravdových odborníků již nejednou zazněla 
moudrost: „Chcete, aby si příroda poradila sa-
ma? Jsme pro, ale začněte od sebe! Přestaňte 
chodit k lékaři, přestaňte brát léky a nechte 
rozhodnout mocnou přírodu!“ 
Dalším extrémem jsou reakce na tyto články. 
Podávání  občanskoprávních žalob, trestních 
oznámení, vyhrožování a jiné útoky autorům i 
článkům jen získávají větší popularitu. Kdy-
bych nebyl svazem informován „o zločinu“, ani 
bych nevěděl, že tento článek vyšel a se mnou 

určitě i většina současných vášnivých diskuté-
rů. Je namístě připomenout si to, co velice 
moudře vyjádřil Ľudovít Gál na semináři asoci-
ace: „Pokud chci s někým diskutovat o jeho ná-
vrhu, jenž se mi nelíbí, tak musím předložit 
argumenty k tomu, proč s návrhem nesouhla-
sím.“ 
Pokud argumenty nejsou, pak můžeme použít 
moc, ale určitě to nebude ku prospěchu věci. 
To zase napadlo mě. 
Osobně jsem přesvědčen o nutnosti léčení, ale 
nejsem přesvědčen o tom, že je vše v pořádku. 
Nedodržováním stanovených metodik, léčením 
nad plán, většími dávkami nebo vlastní meto-
dou určitě včelstvu nepomáháme. 
Patřil jsem do kategorie těch, co se snažili živit 
pomocí včel. I když jsem dnes z hlediska záko-
na malovčelař, myšlenkově zůstávám farmá-
řem. Můžu ale potvrdit, že systém „americ-
kého“ včelaření mezi námi nikdy neměl sym-
patie. Stejně tak jako u většiny zemědělců 
v živočišné výrobě platí, že i včelí farmář má ke 
svému zvířeti vztah nejen výrobní. 

 

Petr TÁBORSKÝ 
farmář na vejminku 

 

Velké emoce v popředí, 
skutečná fakta v pozadí 

Jak to chodí 
v Kanadě 
 
Do příštího čísla pro vás 
připravujeme reportáž 
z Kanady. Seznámíme vás 
v ní s tím, co musejí řešit 
profesionální včelaři 
na místní farmě . 

 

Foto: Martin MACHÁČEK 



 

 

Quido Sklenar 

Moje včelí matička 
(1928) 

 

Březen 
 

Nejčastější příležitost pro spojování včelstev poskytuje jaro. 
Je to možné nejlehčím  způsobem a je to vděčné i pro nastáva-
jící výnos. Nejčastější je to proto, že na jaře má necvičený 
včelař nejvíce osiřelých včelstev. Nejvděčnější je to proto, že 
spojení  přináší včelaři výhody. 
Spojování provedeme tak, že přidáme slabé včelstvo na včel-
stvo silné. Kdybychom to  provedli opačně, snadno by matka 
dobrého včelstva upadla v nebezpečí. To se tak nestane u 
včelstva, které ovládá česno. Tím cítí se domácím pánem. Sa-
mozřejmě, že neschopnou matku před spojením usmrtíme. 
Nikdy neztrácíme, netrpíme-li na včelíně méněcenných včel-
stev. Naopak po snůšce zesílí natolik, že z něj uděláme kvalit-
ní oddělek, nebo sebereme roj. 

Asociace  
profesionálních včelařů 

z. s. 
Adresa: 

Včelařské centrum 
Československé armády 184 

435 11 Lom u Mostu 
Mobil: 

602 43 43 44 
E-mail: 

apiscech@gmail.com 
Web: 

www.vcelifarmy.cz 
 

Korektury: Mgr. Petr Prokeš 

FOTO MĚSÍCE  BŘEZNA 

Opisujeme ze staré literatury... 

 
Pranostika: Březnové slunce má krátké ruce 

Foto: Petr TÁBORSKÝ 
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