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BŘEZEN 

ZPRAVODAJ  
PROFESIONÁLNÍCH 

VČELAŘŮ 

Ve spolcích se lidé sdružují proto, aby 
se věnovali volnočasovým aktivitám, 
zdokonalovali v koníčku, jemuž se věnu-
jí nebo věnovat chtějí, aby získávali no-
vé přátele se shodným názorem. Bohu-
žel, dnes se k tomu přidal ještě jeden fe-
nomén – snaha dostat se k dotacím. 
 
O tom, že dotace devastují lidské jednání, jsme 
už několikrát psali. S touto devastací se asi ne-
dá nic dělat. Hrozivý je ale vývoj vztahů mezi 
lidmi všeobecně. 
 

ÚTOK NA NAŠE PRAVDY 
Snad za to mohou současní politici, kteří nás 
naučili nevěřit tomu, co slyšíme. Skutečnost, 
že takový vávoj zasáhne i oblast spolků, se asi 

těžko dala čekat. Jsme k sobě více nedůvěřiví, 
přemýšlíme o slovech přátel a hledáme v nich 
význam, který tam není. Platí to i ve vztazích 
mezi spolky stejného zaměření. Neptáme se, 
co nám chtějí sdělit, ale hledáme v jejich slo-
vech útok na naše pravdy. 
 

POKUS O NÁPRAVU 
Nevíme, zda se v dohledné době nepříznivý 
stav změní k lepšímu, ale stojí za to opakovaně 
se o to pokoušet. Proto jsme si při našem úno-
rovém rokování v Nasavrkách dali za prioritní 
úkol pokusit se o nápravu stavu. Do našeho 
programu (plné znění bylo uveřejněno 
v minulém čísle Zpravodaje), jsme doplnili mi-
mo jiné tento bod: 
 náš spolek je připraven k jednání o spolu-

práci s ostatními spolky z oboru, které mají 
právní subjektivitu. Tyto spolky by na zá-
kladě demokratických principů tvořily po-
radní sbor pro řízení oboru, pokud o tento 
způsob spolupráce projeví zájem minister-
stvo zemědělství 

Je celkem pochopitelné, že vzhledem 
k rozdílnému zaměření spolků není možné ve 
všem zajistit absolutní shodu. Tady by se moh-
la projevit vůle po změně myšlení v tom, že si 
budeme naslouchat a hledat kompromisy 
k závěrům, které mohou změnit spolkovou čin-
nost k lepšímu. 
Zároveň se opět otevře cesta na uplatnění vlivu 
na státní orgány ve prospěch oboru včelařství. 

(Pokračování na straně 2) 

Spolky, mezilidské vztahy 
a přidaný fenomén současnosti 

Asociace profesionálních včelařů, z. s. 

Nejen včelařské spolky by měly členům vytvářet 

podmínky pro rozvíjení spolupráce, poskytování 

vzájemné pomoci, přinášet pohodu a přátelství. 
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JASNÁ PRAVIDLA 
Je samozřejmé, že se vše musí dít podle jas-
ných pravidel, kde nerozhoduje síla, ale argu-
menty. Že to nebude lehké, to už víme 
z předešlých pokusů o jednání. 
 

ARGUMENTY, NE ÚTOKY 
Na našem únorovém jednání jsme se potkali se 

zástupci Pracovní společnosti nástavkových 
včelařů (PSNV-CZ). Oba spolky nahlížejí na 
některé problémy rozdílně. Vyjádřily ale názor, 
že budou svá stanoviska podporovat argumen-
ty – a ne útoky. 
Pokud dojde ke shodě i u většiny dalších spol-
ků v tomto smyslu, je cesta ke zlepšení vztahů 
připravena. 

Text a foto: 
Petr TÁBORSKÝ 

(Pokračování ze stránky 1) 

Při pravidelných  vzdělávacích akcích je předváděna také technika pro farmy 

Ministr zemědělství Ing. Petr Gandalovič na 

farmě v Lomu 

Asociace má za sebou  
další vzdělávací maraton  

Ve dnech 25. až 27. února 2016 proběhl 
v Nasavrkách další díl vzdělávacího pro-
gramu specializovaného na profesionál-
ní včelaření. Tentokráte nás okolnosti 
donutily více se věnovat problemati-
ce  řízení oboru, jež vyvrcholila kauzou 
kolem Včelpa a sjezdem ČSV. 
 
S dokumentem, který jsme nazvali Priority 
spolku, se čtenáři Zpravodaje seznámili 
v minulém čísle. 
 

DOPLNĚNÍ PRVNÍ 
Při podrobném rozboru bylo rozhodnuto do-
kument doplnit. Do priority číslo 1 jsme vložili 
tento odstavec: 
 revidovat současná legislativní opatření 

v sekci uvádění potravin na trh, zejména 
nařízení ES č. 178/2002 Sb., náš zákon č. 
110/1997 Sb. (o potravinách); 

Tím, že by byly důsledně uplatňovány již plat-
né zákony v oblasti uvádění potravin na trh, by 
mělo být zamezeno tomu, co se v současnosti 
děje při prodeji medu. 
Velice zvláštní bylo i prohlášení SVS ČR o tom, 
že provedená kontrola medu prodávaného pří-
mo včelaři nezjistila žádné nedostatky. Taktic-
ky však bylo zamlčeno, že tato kontrola pro-
běhla jen u registrovaných a kontrolovaných 
provozů. Ty tvoří – jak víme – mizivou menši-
nu producentů domácího medu uváděného na 
trh. 
 

DOPLNĚNÍ DALŠÍ 
Ve druhém odstavci jsme do dokumentu při-
pojili souhlas asociace s tím, že dojde k jednání 
mezi registrovanými spolky zabývajícími se 
včelařskou tematikou s cílem vytvořit konzul-
tační skupinu, která by se zároveň stala zárod-
kem pro budoucí vznik oborové střešní organi-

Účastníci semináře sledovali vystoupení přednášejících i diskuse s velkou pozorností. 
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zace. Konzultační skupinu by tvořili vybraní 
členové spolků a ta by sloužila ke sjednocování 
názorů na programy v oboru včelařství. Mezi 
členy asociace nepanuje velký optimismus v 
tom smyslu, že to takto bude fungovat. Přesto 
jsme projevili vůli pokusit se o to. 
V odstavci o legislativě jsme připojili další bo-
dy: 
 vyžadovat důsledné uplatnění zákonů a 

vyhlášek již platných, které umožňují zasa-
hovat proti nekalým prodejcům a falšova-
telům medu; 

 při nedostatečnosti zákonných opatření 
iniciovat jejich novelizaci; 

Ještě jsme provedli úpravu v úvodním textu, 
kde jsme vyňali odstavec o situaci v ČSV s tím, 
že nám nepřísluší ji hodnotit. Tento dokument 
byl schválen v usnesení a přijat většinou hlasů 
členů spolku. Dokument je k vidění na našich 
webových stránkách. 
 

MINISTERSKÝ ZÁSTUPCE 
Nasavrckému programu byl přítomen zástup-
ce ministerstva zemědělství Ing. Petr Krejčík. 
Aktivně se zapojoval do diskuse zabývající se 

řešením problematiky. Do-
mníváme se, že je tak otevřen 
prostor pro další jednání 
s ministerstvem a hledání 
cesty ke zlepšení situace 
v oboru, aniž by byl poškozen 
některý článek, který v něm 
působí. Přesto si plně uvědo-
mujeme, že další vývoj v této 
záležitosti je během na dlou-
hou trať. 
 

VČELA COBY PILÍŘ 
Vzdělávací program byl dopl-
něn o přednášky na téma 
zdraví včel. Probrali jsme 
prevenci varroázy praktiko-

vanou na slovenské včelí farmě Tibora Jókaye. 
Slovenští přátelé byli po celou dobu akce ak-
tivními účastníky při všech jednáních. Ostat-
ně, na to jsme si již zvykli. Bohužel, v tomto 
bloku chyběla přednáška Ing. Antonína Přida-
la, jehož sklátila chřipka. Tradičně nejroz-
sáhlejší informace přinesl zástupce Výzkum-
ného ústavu včelařského v Dole u Libčic nad 
Vltavou Dr. Ing. František Kamler. Tato pro-
blematika nás hodně zajímá, protože zdravé 
včely jsou hlavním pilířem hospodaření farem. 
 

PREZENTACE TECHNOLOGIÍ 
Čerpání nových informací doplnily prezentace 
technologií pro včelařství. Letos jsme se zabý-
vali elektronickou ostrahou stanovišť, pomůc-
kami při doplňovaní zimních zásob a kontro-
lou stavu včelstev systémem elektronických 
vah. Podrobněji jsme účastníky nasavrckého 
setkání seznámili s obsahem semináře na far-
mě Geller v německém Aachenu (Cáchách). 
Na závěr byla ještě podána informace 
o výstavě v rakouském Gratzu (Štýrském 
Hradci).  

Text a foto: Petr TÁBORSKÝ 

 

Ing. Petr Krejčík z MZe se rovněž účastnil na zasedání vý-
konné rady asociace dokončování  znění dokumentu na-
zvaného Zpráva o problémech profesionálního včelaření. 

 

Účastníci semináře asociace v nasavrckém sále.   
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Sekretariát: 

Petr Táborský 

Františka Veselého 578 

435 11 Lom 
 

Telefon: 

602 43 43 44 
 

E-mail: 

apiscech@gmail.com 
 

Web:     

www.vcelifarmy.cz 
 

Učíme se od klasiků: Max KUNTZSCH 
 

Včelařské otázky (1928) 
 

Otázka číslo 3: Tvar úlu 
 

Praktický včelař využitkuje pokud možno nejvíce darů přírody. Dbejte 
při všem životních podmínek včel. Při sestrojování úlu ocitáme se neu-
stále v rozporu mezi povahou včel a užitkem včelařovým. Přihlížíme-li  k 
přirozenému způsobu života včel, jest nejlepším úlem stolitrový sud oblo-
žený listím a postavený v suchu. Včelaři třeba počítati se skladnosti úlu, 
se snadným přístupem, odběrem čistého medu apod. Čím více se úl podo-
bá krychli, tím je pevnější, teplejší a lacinější. 
 

Praktický úl je podmínkou vývoje stejnoměrně silných včelstev. Teprve 
silná včelstva přinášejí dobrou žeň. Často opakované heslo „Úl medu ne-
dává, nýbrž včely“, nebo „Úl medu neplodí“ bere v ochranu nedokonalé a 
chybné úly. 
 

Moderní úl má tyto znaky: Umožňuje vývoj plodu v pozdním létě, zdravé 
zimování, mohutný vývoj včelstva na jaře, přirozené omezení vývoje plo-
du, odebírání medu bez vyrušení včel a zařízení na kočování. 
 

Vždy se tažme: Jak je skladný, jakou má cenu a jak snadno se včelaří v 
úlu, a jaký je průměrný výnos celého včelínu i se zimními ztrátami.   
Všechny tyto otázky správně zodpovězené doporučují nám úl o dvou pa-
trech, který ovšem vyžaduje sobě přiměřeného způsobu včelaření. 

Foto z archivu spolku:  Kurz výpočetní techniky v Nasavrkách 

Kalendář včelaře: 
 

Březen je časem proletů včel. 

Včelař by u toho neměl chy-

bět. Už pohledem na česno v 

této době lze hodně přečíst. 

 
Foto: Petr TÁBORSKÝ 


