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Úvodník
Vážení včelaři a včelařky, členové PSNV i ti ostatní, 
právě k Vám přichází jedno s posledních vydání e–Věst-
níku v roce 2019, které je tak trochu jiné. A to v tom, že je 
určeno  nejen pro členy Pracovní společnosti nástavkových 
včelařů CZ, z. s., jak je u e–Věstníku zvykem, ale také pro 
širokou veřejnost.
Začal advent, Vánoce jsou již skoro za dveřmi. A s nimi také 
zimní slunovrat. Tedy milník, kdy ve včelstvech nastává 

další údobí; matky již brzy ukončí plodovou pauzu a začnou 
klást první vajíčka, byť  zatím pouze v  malém množství. 
Navzdory tomu, že někteří z Vás mají své včelnice přikryty 
sněhovou peřinou, venku mrzne až praští a my se choulíme 
u kamen, včelstva se pomalinku začínají chystat na jaro…
Všem čtenářům e–Věstníku a jejich rodinám přejeme klidný 
zbytek adventu a radostné Vánoce.

redakce

Aktuality
Co přineslo a nepřineslo jednání se SVS a MZe
Tak už visí. Dne 20. listopadu 2019 byla na úřední desce 
SVS (www.svscr.cz/uredni-deska) vyvěšena Metodika kontroly 
zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2020. Současně s MKZ 
byl také vydán dokument Metodický pokyn Státní veterinární 
správy pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy.
Z napětím a netrpělivostí jsme čekali, které z našich návrhů 
a připomínek ke stávající metodice, které jsme SVS zaslali, 
budou přijaty a které nikoliv. S našimi návrhy jste se mohli 
seznámit v e–Věstníku číslo 9, který vyšel dne 30. září 2019. 

Po přečtení obou dokumentů můžeme konstatovat, že naše 
práce nebyla zbytečná – významná část našich návrhů a při-
pomínek byla přijata. I přesto, že nebylo přijato vše, lze pro-
hlásit, že se jedná o značný pokrok. Jeden z našich členů 
po přečtení  MKZ prohlásil: „Já si jdu dát asi štamprlu! Na 
výročí revoluce máme hned další!!!“ S těmito dokumenty by 
se měl seznámit každý včelař a nespoléhat se na to, že mu 
obsah někdo přetlumočí.

Mohelník Jiří

Jednání o Českém včelařském programu
Ve dnech 20. a 21. listopadu 2019 proběhlo na půdě včelař-
ského učiliště v Nasavrkách pracovní jednání pod názvem 
Rozvoj a směřování včelařství v České republice v příštích letech. 
Tuto konferenci zahájil náměstek ministra zemědělství pro 
řízení sekce lesního hospodářství Mgr. Patrik Mlynář.
Zúčastnili se zástupci techto spolků: Asociace profesio-
nálních včelařů, Včelařský spolek pro Mladou Boleslav 
a  okolí, Český svaz včelařů, Spolek Krušnohorských Vče-
lařů, MÁJA – spolek pro rozvoj včelařství a Včelařský spo-
lek Moravy a Slezska. Dále pak zástupci SOUVč Nasavrky 
a SOU Blatná, které zastupovali Ing. Petr Texl a Radomír 

Hykl. Náš spolek zastupovali Ing. František Hubáček, 
Ing.  Jaroslav Lstibůrek a Jiří Mohelník.
Jednání bylo rozděleno do čtyř bloků: Prostředí pro naše 
včely, Dobré zdraví včel a možnosti jeho ovlivnění, Produkty, 
jejich kvalita, tržní realizace, Vzdělávání a Nástroje realizace  
záměrů – dotační systém, legislativa. Každému z bloků byl 
vymezen časový rámec jedné hodiny. Každý ze zúčastně-
ných spolků měl dle rozpisu předem stanoveno téma, ke kte-
rému si měl připravit desetiminutovou prezentaci. Ke kaž-
dému tématu byly předneseny dvě či tři prezentace, které 
nastínily problémy a případná řešení. V následující diskuzi 

Od úterý 19. do středy 20. listopadu 2019 zasedala v Černé 
Hoře Rada ASZ. PSNV je členem Asociace a proto se zase-
dání zúčastnili také zástupci našeho spolku.
Přestože se včelaři a sedláci vždy ve všech aspektech neshod-
nou, mají i společné zájmy. Obě skupiny mají výhrady k apli-
kaci LPIS. Výhrady každé ze skupin jsou sice odlišné, mnohdy 
až protichůdné, přesto se sedláci a včelaři společně dohodli na 
řešení hlášení aplikace postřiků. Je smutné, že MZe pro reali-
zaci této dohody nenašlo prostředky v řádu několika set tisíc 
korun. Sedláci jsou zvyklí vyřizovat si vše sami, a proto ASZ 
aktivně pomáhá našemu spolku prosazovat přímý vztah mezi 
včelařem a státem. Narovnání tohoto vztahu a výplatu dotací 
bez prostředníka považují sedláci za samozřejmost.

Nejen podobné zájmy, ale i podobné problémy spojují oba 
obory. Během zasedání padaly opakovaně stížnosti, že úřed-
níci MZe odmítají provádět zápisy z jednání. Na tento pro-
blém opakovaně narazili i zástupci PSNV při jednáních se 
státní správou. Vinou tohoto nešvaru jsou výstupy z tako-
vých jednání pravidelně zkreslené. Samozřejmě se vnucuje 
otázka, zda jde o promyšlenou taktiku, která umožňuje lob-
bistům ovládat státní správu. Členství v Asociaci považuji za 
přínosné také proto, že podle vyjádření některých státních 
úředníků je Asociace soukromého zemědělství v současné 
době jediná organizace, která může proti českým lobbistic-
kým skupinám prosazovat zájmy svých členů.

Petr Kellner

Zasedání Rady Asociace soukromého zemědělství
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Slovo závěrem
Doufáme, že se Vám, čtenářům, toto vydání e–Věstníku 
líbilo a že si v něm každý z Vás našel nějakou užitečnou 
informaci. Možná u někoho z Vás vyvstala nejedna otázka, 
co že ten e-Věstník vlastně je, kde se dá koupit…
E–Věstník vydává Pracovní společnost nástavkových vče-
lařů CZ, z. s. a slouží jako interní informační médium. 
Je tedy určen pouze pro členy PSNV, je zdarma a vychází 
pouze v elektronické podobě. Tedy až na toto vydání, které 
je veřejné a vychází i v podobě tištěné.

Čtenáři našeho věstníku se tedy dozví nejen informace 
o dění ve spolku a v oboru, ale také o akcích, které připravu-
jeme. A to vždy dříve, než například čtenáři Moderního vče-
laře, který je rovněž vydáván PSNV.
A nezapomeňte se ve vánočním volnu odkulit od plných 
stolů a krom návštěv svých přátel a známých, navštívit také 
svá včelstva a alespoň přiložením ucha k očku či česnu se 
s nimi potěšit a pozdravit je. A těšit se s nimi na první pro-
lety. A  na jaro...

Seminář Coloss v Olomouci

Reportáže

V sobotu 16. listopadu 2019 proběhl již tradičně v pro-
storách auly Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci další ročník semináře Coloss, v rámci kterého 
byly prezentovány výsledky monitoringu úspěšnosti zimo-
vání včelstev v České republice. Součástí akce byl také sou-
bor přednášek, z níž největším lákadlem byla účast dvou 
zahraničních hostů z Velké Británie. První přednášející byla 
Dr. Rowena Jenkins s  přednáškou na téma Využití medu 
v  léčbě chronických zánětů. Po ní následovala přednáška 
Prof. Stephena Martina na téma Porozumění evoluce přiro-
zené varroatolerance včelstev v různých podmínkách.
Odpoledne seminář pokračoval studentskou sekcí, v níž 
své práce na téma imunity včel prezentovali Mgr. Martina 
Janků, Mgr. Silvie Dostálková, Mgr. Jana Biová a Bc. Jakub 
Kaplan. V neposlední řadě dostali možnost prezentovat své 
přednášky Doc. Marek Petřivalský a Doc. Jan Kazda.

PSNV je jedním ze sponzorů této akce, ale také propagáto-
rem projektu Coloss: Monitoring úspěšnosti zimování včel-
stev. Proto na této akci nemohla chybět. Návštěvníci semi-
náře si mohli zakoupit námi vydané publikace, případně 
časopis Moderní včelař. Zájem byl opravdu velký, naše pro-
dejní místo bylo o přestávkách pořád v obležení. Mimo jiné 
také kvůli vystaveným vzorkům lesknáčka úlového (Aethina 
tumida), dále včelomorky a našeho stálého známého roztoče 
Varroa destructor.
O tom, co na semináři zaznělo, si budete moci přečíst 
v některých z následujících vydání časopisu Moderní včelař. 
Výsledky monitoringu můžete sledovat na stránkách pro-
jektu (www.coloss.cz). Již nyní je čas začít přemýšlet o tom, 
co se v letošní sezóně odehrálo a jaké údaje v dalším ročníku 
monitoringu do formuláře vyplnit. Ten bude spuštěn v prů-
běhu března 2020, někdy kolem Josefa.

Milan Majer

Toto vydání e–Věstníku vychází shodně s posledním čís-
lem Moderního včelaře, vydaném v roce 2019. Již nyní vám 
prozradíme o čem si v jednotlivých číslech následujícího 
ročníku budete moci přečíst. Pro informaci rovněž uvá- 
díme datum, kdy konkrétní číslo vychází.

1 – Včelstvo v mrazech | 3. ledna 2020
2 – Včelomorka obecná | 31. ledna 2020
3 – Nové včelařské plodiny | 28. února 2020

Různé
Moderní včelař – témata 2020

4 – Pastování medu | 27. března 2020
5 – Inseminace matek | 30. dubna 2020
6 – Organické kyseliny | 29. května 2020
7 – Náhražky | 26. června 2020
8 – Rámky | 31. července 2020
9 – Povrchová úprava úlů | 28. srpna 2020
10 – Úlové váhy | 2. října 2020
11 – Apidomky | 30. října 2020
12 – Zvukové projevy včel | 27. listopadu 2020

a my podle něho budeme projektovat.“ Nedá se říci, že tato 
konference a výstup z ní vyřeší všechny současné problémy 
včelařství v ČR. Nicméně lze konstatovat, že to nebyl pro-
marněný čas a že se jedná o značný posun oproti dosavadní 
praxi, jak Český včelařský program, ze kterého následně 
vychází Nařízení vlády týkající se podpory oboru, vznikal. 
Tyto konference by měly probíhat i v následujících letech.

Mohelník Jiří

mohli všichni ze zúčastněných přednést své připomínky. 
Zástupci Ministerstva zemědělství a Státního zemedělského 
a intervenčního fondu si pilně dělali poznánky k vyřčenému. 
Výsledkem jejich práce je dokument Závěrečné shrnutí – sta-
novení zásadních cílů pro směřování včelařství, k jehož obsahu 
se v závěrečné diskuzi vyjádřili všichni zástupci včelařů. Jak 
řekl zástupce SZIF: „Vy jste vytvořili architektonický návrh 

redakce


