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V Lomu   13. ledna 2020 

 

Otevřený dopis 

 

 

Konference Nasavrky 2019—stanovisko spolku 
Svolání konference v Nasavrkách byl skutečný pokus řešit těžkou situaci, kterou obor včelař-

ství právě prochází a názory spolků nás přesvědčily, že to je správná cesta. Náš spolek by vám 

za to rád poděkoval.  

Aby cesta byla skutečné správná, tak není možné scházet se jen jednou ročně s tím, abychom 

zjišťovali, jaké kritické body zase přibyly. Dovolte nám předložit náš pohled na pokračování 

dobře zahájené záchrany včely. 

Protože jednotlivé body zápisu usnesení znamenají velké množství práce, musí následovat dal-

ší kroky (pokud je skutečně chceme řešit). První důležitý úkol je vyčlenit značné množství fi-

nančních prostředků. To by ale nemuselo být tak složité, stačí zrušit nesmyslné vyšetření zim-

ní měli na varroázu a změnit některé dotační tituly. Ty se ostatně na současné situaci značně 

podepsaly. 

Dalším krokem je postavit realizační tým a jmenovat placeného vedoucího tohoto týmu, odpo-

vědného za jeho práci. Ideální by bylo, kdyby každý kriticky bod měl vlastního odpovědného 

odborníka, který by určoval směr řešení. Sídlo by bylo nejlépe umístit v Nasavrkách, eventuál-

ně na vašem ministerstvu. Tato skupina (či skupiny), by byla odpovědná za řešení programu, 

který by byl připraven ve spolupráci všech spolků, pokud o to projeví zájem. 

Spolky ale také čeká při zapojení množství práce. Měly by jmenovat své zástupce do řešitelské-

ho týmu a podílely by se na vybraných úkolech – pokusy na včelách, podávání zpráv o stavu    

v chovech a další. Spolky by měly také předložit vlastní návrh na řešení jednotlivých bodů vy-

tyčených v usnesení z Nasavrk (samozřejmě na které si troufají). Dalším jejich úkolem by bylo 

vysílat zástupce na všechna jednání.  

Pracovní tým by se měl scházet minimálně jednou za čtvrtletí. Hodnotil by splněné úkoly a 

stanovil podrobný plán postupu na nové období. Vybrat priority řešení a odpovědnou osobu 

(či spolek), který předloží návrhy na řešení. Samozřejmostí by měly být internetové stránky 

pro sbírání informací a přehledy o plnění úkolů. Do programu bude nutné zařadit i odborníky 

z oboru, např., vypsáním dotovaných řešitelských úkolů. Hledat postupy v zahraničí, sledovat 

stejnou problematiku, výsledky vědeckých prací, legislativní opatření. 

Hlavní konference by následovala na konci roku. Za účasti všech spolků by se vyhodnotila od-

vedená práce a stanovil další postup, vybraly se další body k řešení. 

Jedná se o otevřený dopis, dáme jej k dispozici všem zúčastněným spolkům.  

Petr Táborský, tajemník, schváleno radou spolku a členy 
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