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     Vážené přítelkyně, vážení přátelé, 

vidíme se spolu opět po 4 měsících, tj. poprvé od volby nového výboru, který jsme si zvolili 

11.11.2017. Scházíme se dnes, jak bývá naším zvykem, pravidelně na jaře a na podzim 

abychom zhodnotili naši činnost za uplynulé období a případně rozhodli o dalším vývoji 

našeho nezávislého spolku. 

     Výbor na svém prvním jednání v souladu se Stanovami zvolil na základě mandátu Valné 

hromady i předsedu, a tak jsme mohli konstatovat, že máme doplněný výbor o všechny 

statutární zástupce. Zároveň na žádost př. Leoše Dvorského jsme změnili adresu našeho 

spolku. V současné době je naše adresa 17. listopadu 1335, Mladá Boleslav. Všechny změny 

bylo nutné změnit i v rejstříku spolků, což jsme provedli během měsíce ledna a února roku 

letošního. Chtěli jsme dát do pořádku i malou administrativní chybu v našich Stanovách, 

proto vás s ní dnes také seznámíme. Můžeme tedy konstatovat, po zřízení datové schránky, 

která je důležitá pro naši komunikaci se státními orgány, že všechny důležité oficiality máme 

v pořádku a nic nebrání tomu, aby náš včelařský spolek se mohl do budoucna řádně rozvíjet. 

Výbor se pravidelně schází většinou první úterý v měsíci zde v Domě kultury a pravidelně 

zajišťuje průběžné úkoly, které vyplynou z chodu událostí. Za uplynulé období proběhly 4 

schůzky. Snažíme se, aby se veškeré důležité věci objevily i na našich webových stránkách a 

prostřednictvím hromadného rozesílání informací na vaše mailové schránky jste byli o všem 

informováni. Na zasedáních výboru provádíme i pravidelné proškolování členů výboru 

v platné legislativě a seznamujeme je i s nejnovějšími poznatky v chovu přírodně vedených 

včelstev s minimem použité chemie při jejich ošetřování. Toto školení je podporováno i ze 

strany státních organizací a dostáváme cca 1500,- Kč dotace ze zdrojů Evropské unie a naší 

republiky na jedno školení. Tyto peníze jsou přínosem do finančního hospodaření našeho 

spolku. 



V rámci školení našich členů, ale i dalších zájemců ze strany okolních včelařů, proběhl, můžu 

říct, již tradiční přednáškový den v Sedmihorkách. Letos se konal 3. února a přednášel na 

něm př. Solčanský – téma včelí pastvy a př. Hubač – nemoci včel. Kdo se zúčastnil, potvrdí, 

že akce proběhla na vysoké odborné úrovni a zúčastnění si celou akci velmi pochvalovali pro 

její neformální ráz. 

Dalšími penězi, které zajišťují chod našeho spolku, kromě našich členských příspěvků, jsou i 

cílené dotace ze strany měst a obcí z jejich rozpočtu. Tak jako každý rok jsme oslovili obce 

našeho regionu a požádali je o příspěvek na naši činnost. Bohužel nedostáváme peníze 

k volnému použití, ale dle pravidel o čerpání dotací a příspěvků z rozpočtu obcí můžeme tyto 

finanční prostředky použít jen na schválený a dopředu odsouhlasený účel. V současné době 

jsme již obdrželi dar od obce Bradlec 4000,- Kč a od Židněvsi 2000,- Kč. Podali jsme i 

oficiální žádost na Magistrát města Mladá Boleslav, kde máme příslib příspěvku ve výši 

45000,- Kč a městského úřadu v Kosmonosích, kde jsou dvě varianty dotace, jedna ve výši 

cca 15000,- a druhá 24000,- Kč. Uvidíme, jak se oba naši pravidelní přispívatelé rozhodnou. 

Abych však nezapomněl na naše další sponzory. Jedná se o Zemědělskou společnost 

Bukovno s.r.o., pro kterou děláme opylovací službu, za kterou fakturujeme pravidelně za rok 

10000,- Kč a nově v letošním roce jsme oslovili i soukromou zemědělskou společnost ZEA 

Sedmihorky s.r.o., kde máme příslib také spolupráce v podobě opylovací služby. Jednalo by 

se také o částku cca 10000,- Kč. Nelze ale i zapomenout i na ostatní obce, které nám 

v minulém roce přispěly, jako je obec Karlovice, Všeň, Hrdlořezy, Hrubá Skála, Dolní Stakory, 

Strašnov, Písková Lhota, Březno, Čistá a Nepřevázka. Rovněž i v letošním roce jsme naše 

pravidelné přispívatele oslovili. 

Zajistili jsme pro zájemce prodej produkce vosku, kterou získali od svých včelstev za velmi 

dobrou cenu 220,- Kč za kg. V této akci chceme letos, pokud bude zájem, pokračovat. 

Velmi důležitou oblastí činnosti našeho spolku je péče o zdravotní stav včelstev. Bohužel 

musíme konstatovat, že díky stále se zhoršujícímu se životnímu prostředí a díky velkému 

rozšíření používání pesticidů v zemědělství, ale i na zahradách kolem rodinných domů na 

vesnici, dochází k úbytku pastvy v podobě zhoršujícímu se spektru pylové výživy a rovněž i 

k úbytku nektaru, protože jsou stále více káceny vzrostlé velké stromy a keře. To vše má 

dopad na zhoršující se zdravotní stav včelstev a stále více dochází ke kolapsům a zhroucení 

včelstev, která jsou závislá na našich podpůrných opatřeních v podobě pravidelného 

používání a někdy i nadužívání chemických prostředků, někdy též nazývaných léčivy. Dochází 

k tomu, že se kombinují další a další vlivy a ataky dalších a dalších patogenů jako jsou viry, 

varroáza, která je přenáší a celou komplikovanou zdravotní situaci „dorazí“ nosema a dnes 

její agresivnější poddruh Nosema ceranae. Ta se projevuje ne tak, jak byli včelaři zvyklí 

v jarním období, ale kdykoliv během roku, kdy dokončí za 5-6 týdnů dílo zkázy. Pak se na 

podzim divíme, že máme prázdné úly s velkým množstvím netknutých zásob, které ani nikdo 

nechce vyloupit, protože asi včela pozná, že sem je vstup zakázaný, zde by se mohla nakazit 

a ohrozit mateřské včelstvo.  

Přestože razíme heslo minimálního používání chemie, nebráníme našim členům v jejím 

používání. Proto jsme v současné době zajistili nákup 100 ks Varidolu, abychom zajistili 

případné podzimní ošetření pro veškerý odhadovaný početní stav včelstev našeho spolku. Pro 



jarní ošetření včelstev doporučujeme používat prostředky na bázi kyseliny mravenčí, která 

likviduje roztoče varroa i pod víčky plodu. Doporučujeme použít 65 % kyselinu mravenčí 

v dlouhodobých odpařovačích a jako období začátku aplikace – květ meruněk. Pokud někdo 

bude chtít využít „tvrdou chemii“, pak je k dispozici u našeho zdravotního referenta př. Jiřího 

Marxe i prostředek M1-AER k aplikaci nátěrem zavíčkovaného plodu. Jarní ošetření včelstev 

je od letoška povoleno provádět jakýmikoliv schválenými „veterinárně léčivými prostředky“. 

Můžeme použít nejen prostředky vyráběnými monopolním výrobcem – soukromou 

společností Výzkumným ústavem včelařským s.r.o, Dol. Jarní ošetření je povinen udělat 

v souladu s „Metodikou kontroly zdraví pro rok 2018“ závazně na svých jednotlivých 

stanovištích každý, kdo má více než 3 samičky roztoče varroa v zimní měli. Dnes vás všechny 

prosím, abyste zvážili péči o svá včelstva a objednali si závazně dostatek prostředků na celou 

letošní sezonu. Stále platí okřídlené heslo – „voják se stará, voják má“. Kdo byl na vojně ví o 

čem mluvím a kdo nebyl, ten zajisté se bude řídit tím, že o svá včelstva se každý musí 

postarat sám na svoji zodpovědnost, nikdo to za něj nebude dělat, jen včelařský spolek mu 

případně může organizačně pomoci. Dnes je to o svéprávném včelaři. 

Jsou letos i vyšší úhyny včelstev přes zimní období, protože po teplém průběhu zimy v měsíci 

lednu a únoru přišly docela pozdní velké mrazy kolem -15 st. C a řada včelstev se 

rozplodovala a v době mrazu se odtrhla od zimních zásob a tím pádem nepřežila. I zde vidíte 

genialitu přírody, kdy díky přírodnímu výběru nepřežije to, co se neosvědčilo a dále se do 

vývoje druhu neprojeví a nezařadí. To by si měl každý včelař uvědomit a oprostit se od 

zásahů, které včelstvu spíše uškodí. Víme, že někteří včelaři začali již v únoru podněcovat, 

přehazovat nástavky atd. aby v očekávání nastupujícího jara urychlili rozvoj včelstva, aby 

zajistili vysokou jarní snůšku. V rozporu s vývojem přírody spíše zajistí stress ve včelstvu 

s dopady na jeho existenci a rozvoj nemocí v následujícím období. 

Chceme vás zároveň upozornit na povinnost mít platné, tj. nejdéle 12 měsíců staré vyšetření 

na mor včelího plodu (někdy též nazývané americká hniloba plodu) pokud budete 

přemisťovat svá včelstva mimo katastr obce, v níž máte nahlášená stanoviště. Pokud někdo 

budete chtít přemístit včelstva, ale i oddělky, smetence a roje mimo kraj, pak je důležité mít 

tzv. „veterinární osvědčení k přemístění zvířete“, které získáte na krajském pracovišti Státní 

veterinární správy – většinou se nachází v každém okrese. Upozorňujeme i na platnost nové 

veterinární vyhlášky č. 18/2018, ve které se definuje, kdy vlastně oficiálně vzniká ohnisko 

varroázy, jaké se použijí prostředky na jeho likvidaci a dále se upřesňuje postup při nákaze 

morem a hnilobou včelího plodu. Doporučoval bych, abyste se s jejím zněním seznámili a 

znali své povinnosti ale i práva v případě výskytu těchto nemocí. Důležité to bude i v dnešní 

době, protože v oblasti Příhraz u Mn. Hradiště se vyskytlo podezření na mor včelího plodu, 

které vychází zatím pouze z laboratorního rozboru měli. V dalších týdnech bude probíhat 

úřední odběr vzorků, které buď klinické projevy zjistí a zároveň nové bakteriologické 

vyšetření potvrdí a ohnisko moru s 3 km ochranným pásmem bude vyhlášeno nebo se bude 

pouze sledovat nárůst či pokles infikace stanoviště. 

Podrobnosti ke zdravotnímu stavu jistě doplní i náš zdravotní referent př. Jiří Marx ve svém 

příspěvku. 



Náš výbor se kromě aktuálních úkolů zabýval i rozvojem spolku a případného zakoupení 

nemovitosti, abychom konečně po 106. létech činnosti měli něco svého. Podrobnosti budeme 

řešit v samostatném bodu programu našeho dnešního jednání. 

Chtěl bych se ještě dotknout jednoho v současnosti řešenému problému - zveřejnění všech 

stanovišť jednotlivých včelařů, na mapových podkladech v systému LPIS, které provozuje 

ministerstvo zemědělství. Jsou zde uvedený další údaje o majiteli včelstev včetně jejich 

adresy, telefonu a mailového spojení. Vše vychází ze zemědělského zákona a novelizované 

vyhlášky č. 326/2004 o rostlinolékařské péči, kde dle „evidence hospodářství podle objektů 

určených k chovu evidovaných zvířat“, což včelstva jsou, a dle např. § 51, odst. 2 této 

vyhlášky si ten, kdo aplikuje přípravky na ochranu rostlin (nebezpečných a zvláště 

nebezpečných) musí zjistit, kde se tato hospodářství nacházejí. Proto se už od letoška nehlásí 

stanoviště na obecní úřad a je uvedeno v této internetové aplikaci. „Profesionální uživatel“ – 

tj. ten kdo aplikuje postřiky, musí „zjistit prostřednictvím evidence hospodářství podle 

objektů určených k chovu evidovaných zvířat podle zákona o zemědělství informace 

k umístění stanovišť včelstev v dosahu alespoň 5 km od hranice pozemku, na němž má být 

aplikace provedena, a minimálně 48 hodin před provedením aplikace oznámit dotčeným 

chovatelům včel aplikaci přípravku“. Hovoří se zde o aplikaci v jednotném čísle, nelze se 

proto ztotožnit s názorem některých „postřikovatelů“, že včelařům odešlou mail, že v období 

např. 1.5. – 31.5. budou paušálně aplikovat tyto včelám nebezpečné látky.  

Pro vaši informaci jen doplním, že aplikace během letu včel se může provést pouze do 

teploty 12 st. C tj. v době kdy včelstva nelétají. Toto ustanovení se najde ve „Vyhlášce o 

ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků 

na ochranu rostlin“ tj. vyhláška 327/2012 ve znění novely č.428/2017 Sb. a konkrétně je to § 

4, kde je definován denní let včel. 

Vidíte, že znalost předpisů nám i v praxi může pomoci při ochraně našich včelstev. Přál bych 

vám ale hlavně, abyste tyto znalosti vůbec nikdy nepotřebovali v denním životě uplatnit. 

Myslím si, že při rozumném sousedském soužití je možné dosáhnout soulad v chovu včelstev 

s ochranou porostů ze strany zemědělců.  

Náš spolek se účastnil i na připomínkovém řízení různých právních předpisů, které se týkají 

chovaných včelstev. Musím přiznat, že ve většině případů je to v duchu úsloví „kecejte si, co 

chcete, a my si uděláme, co budeme chtít my“. Bohužel stále se nepřihlíží ke stanoviskům 

odborné včelařské veřejnosti a prosazuje se zájem státních úředníků, za kterými stojí zájmy 

lobistů. Snad se postupně situace změní, proto byla i založena Asociace včelařských spolků – 

svaz, z.s. jehož je náš spolek zakládajícím členem. Na můj vkus však moc dlouho trvá rozjezd 

činnosti tohoto svazu spolků, do budoucna se budeme muset snažit prosadit zájmy našich 

včelařů razantněji. 

Tímto výčtem našich činností jsem se vám snažil zprostředkovat, čím se výbor a hlavní 

funkcionáři našeho spolku zabývají. Na závěr mého příspěvku o činnosti mi dovolte, abych 

vám popřál hodně zdraví vám a vašim včelám a vyslovil přesvědčení, že spolková činnost má 

i v dnešním uspěchaném světě své místo. 

 



     Vážené přítelkyně, vážení přátelé, 

vidíme se spolu opět po 8 měsících. Scházíme se dnes, jak bývá naším zvykem, pravidelně na 

jaře a na podzim abychom zhodnotili naši činnost za uplynulé období a případně rozhodli o 

dalším vývoji našeho nezávislého spolku. 

Tentokrát začnu trochu netradičně, tj. nebudu mluvit v úvodu našeho setkání o schůzové 

činnosti a práci výboru, ale začnu o letošním počasí, které velmi ovlivňuje chov našich 

včelstev.  Když si promítneme jeho průběh, tak musím konstatovat, že bude asi něco pravdy 

na tom, že se jedná o klimatické změny, které nám přináší extrémní počasí a jeho prudké 

zvraty. Po teplém průběhu zimy v měsíci lednu a únoru přišly docela pozdní velké mrazy 

kolem -15 st. C a řada včelstev se rozplodovala a v době mrazu se odtrhla od zimních zásob 

a tím pádem nepřežila. Zde vidíte genialitu přírody, kdy díky přírodnímu výběru nepřežije to, 

co se neosvědčilo a dále se do vývoje druhu neprojeví a nezařadí. To by si měl každý včelař 

uvědomit a oprostit se od zásahů, které včelstvu spíše uškodí. Víme, že někteří včelaři začali 

již v únoru podněcovat, přehazovat nástavky atd. aby v očekávání nastupujícího jara urychlili 

rozvoj včelstva, aby zajistili vysokou jarní snůšku. V rozporu s vývojem přírody spíše zajistili 

stress ve včelstvu s dopady na jeho existenci a rozvoj nemocí v následujícím období. V řadě 

případů došlo ke zvýšení zimních ztrát, ale teplé pozdní jaro a léto tyto ztráty umožnilo 

nahradit. Co se týká snůšky a medných výnosů, pak musím konstatovat, že byly velmi 

rozdílné. V oblastech, kde byly alespoň místní, bouřkové srážky byla snůška velice dobrá, ale 

tam kde nezapršelo, byla snůška nevýznamná. Např. v těchto oblastech akáty medovaly 

pouze 2 dny, přestože byly obaleny květy. Suché a horké léto nepřálo ani pozdní snůškám, 

protože plodiny uschly. Protože je ale příroda „moudrá“, tak toto suché a horké léto pomohlo 

našim včelstvům z jiného důvodu. Toto počasí nepřálo roztoči Varroa destructor a ani viry 

nebyly ve včelstvech k vidění nebo se neprojevily. Ten, kdo na jaře použil např. kyselinu 

mravenčí a pravidelně sledoval rozvoj roztoče, mohl konstatovat, že letos, kromě výjimek, se 

nemuselo podzimní ošetření včelstev opakovat a stačilo pouze jedno ošetření. Je to dobá 

zpráva o stavu včelstev a je to předpoklad úspěšného vyzimování. 

V našem regionu (Příhrazy u Mn. Hradiště) máme ohnisko včelího moru (americká hniloba 

včelího plodu). O této skutečnosti jsem vás informoval na naší jarní členské schůzi. Bylo i 

podezření na tuto nemoc v katastru obce Čistá. Zde se však podezření nepotvrdilo, a tak 

zatím můžeme být relativně v klidu. Jsme na situaci připraveni a máme ve spolku svého 

prohlížitele včelstev, který je veterinárně certifikován a zapsán do oficiálního seznamu těchto 

vyškolených osob. Když se zmiňuji o nemocech včelstev, dovolte mi, abych zde v předstihu i 

zmínil skutečnost, že budeme měnit zdravotního (nákazového) referenta našeho spolku. 

Dovolte mi, abych tímto poděkoval příteli Jiřímu Marxovi za dobrou práci, kterou v rámci své 

funkce pro náš spolek odvedl. 

Jak rozhodla členská schůze, zakoupili jsme nemovitost – pozemek a chatku v celkové 

hodnotě včetně zaplacené daně za 275 000,- Kč. Chtěl bych vás informovat, že jsme 

neudělali špatný obchod, protože v současné době má dle sdělení finančního úřadu odhadní 

cenu kolem 509 000,- Kč. V této souvislosti máme v plánu postupně zajistit pro naše členy 

veškeré strojní vybavení na lisování mezistěn a dále tuto nemovitost využít k uskladnění 

našeho inventáře. V souvislosti s nákupem jsme si odhlasovali, že spolek si od svých členů 

vypůjčí cca 100 000,- Kč. Půjčku začneme splácet k 31.3.2019 po dobu 5. let. Chtěl bych zde 



ale vyzdvihnout čin našich dvou členů – př. Jaroslava Šulce z Horních Stakor a Josefa Hanuše 

z Ml. Boleslavi, kteří darovali při této příležitosti našemu spolku 5000,- a druhý jmenovaný 

2000,- Kč. Myslím si, že za tento přístup si oba zaslouží na naší valné hromadě potlesk. 

Protože, jak jsem se již zmínil, si chceme v naší nové nemovitosti zřídit zázemí, nezbývá mi 

než se zmínit i o dotacích a darech, které máme možnost čerpat od spřízněných měst a obcí. 

V letošním roce jsme obdrželi příspěvek na naši činnost od Kosmonos, Mladé Boleslavi, 

Hrdlořez, Karlovic, Bradlce, Nepřevázky, Všeně, Židnevsi, Čisté, Pískové Lhoty, Hrubé Skály a 

Března. Peníze jsme čerpali na činnost, pokud tato dotace nebyla účelově vázána, a 

v případě Kosmonos a Mladé Boleslavi jsme z peněz zakoupili speciální krmivo pro včely – 2 

kontejnéry Apivitalu a paletu Apivitalu těsta, které využili členové celého spolku, kteří o to 

projevili zájem. V případě Mladé Boleslavi jsme ještě dotaci z rozpočtové rezervy primátora 

použili na nákup dvou líhní na matky. Poděkování za spolupráci při opylování zemědělských 

plodin patří i Zemědělské společnosti Bukovno a ZEA-LAND Roudný. Všem těmto našim 

příznivcům chceme tímto velice poděkovat. Postupně předáváme vyúčtování účelově 

vázaných dotací a doufáme, že i v příštím roce bude probíhat tato úspěšná spolupráce. 

Nejen radostmi žije včelař. Bohužel v letošním roce došlo v bouřkovém období dubna 

ke škodní události – v důsledku blesku k požáru včelnice u přátel Josefa Krále staršího a 

mladšího. Celkem shořelo 18 úlů i se včelami a dalším materiálem. Protože chceme těmto 

našim dvěma přátelům pomoci a náš svépomocný fond na tuto událost pamatuje, 

projednáme dnes ve zvláštním bodu naší valné hromady výplatu pomoci výše uvedeným 

přátelům. 

V letošním roce jsme v červnu rovněž uskutečnili zájezd do Kolče u Kladna na medovou pouť 

a návštěvu na včelnici př. Ing. Jana Jindry. Zájezd se účastníkům líbil, a tak i v roce příštím 

nějakou podobnou akci uskutečníme. Začátkem července jsme pro zájemce zorganizovali 

dodatečně prodej tekutého krmiva Apivital – prodej za plnou cenu. O krmivo je stále větší 

zájem. Jedná se o invertovaný roztok cukru, jehož příprava pro zimní krmení spočívá pouze 

v nalití do krmítek. Cena v letošním roce byla 20,- Kč/ kg. Jeden kg roztoku nahrazuje 1 kg 

zimních zásob, což je velice dobrá informace při velice velké úspoře práce. I v roce 2019 

uvažujeme o další nedotovaný odběr. 

Jedním z bodů našeho programu je i předání historických dokumentů našeho spolku do 

Státního archivu. Jedná se o účetní knihu z roku 1946, fotoalbum a kronika ze založení 

spolku z roku 1912. Výbor je toho názoru, že v této státní instituci bude zabezpečeno do 

budoucna zachování těchto dokumentů pro potřeby příštích generací členů našeho spolku. 

Máme příslib, že dokumenty budou oscanovány pro naše potřeby např. pro elektronickou 

verzi almanachu a našeho webu a hlavně se vyhneme nebezpečí zničení a ztrátu těchto pro 

nás vzácných dokumentů. 

Dalším významným bodem našeho dnešního jednání je předání ocenění za dlouholetou práci 

pro náš spolek přátelům Josefu Hrdinovi, Eugenu Strukovi a Josefu Královi staršímu. Chceme 

tak učinit při příležitosti výročí našeho státu a vyjádřit tak i poděkování za dlouholetou práci 

ve výboru a pro rozvoj včelařství v našem regionu. 



Poslední informací, ke které bych se chtěl vyjádřit ve zprávě o činnosti od naší jarní členské 

schůze, je žaloba na náš spolek a jeho dnešní a bývalé představitele ze strany Českého svazu 

včelařů, z.s. a Okresní organizace ČSV Mladá Boleslav. 

Český svaz včelařů a OO ML. Boleslav nás žaloval za způsobenou údajnou škodu ve výši 

157 500,- Kč. Měli jsme se jí dopustit tím, že jsme v rozporu s dobrými mravy odsouhlasili 

výplatu odměn funkcionářům za zpracování administrace dotace 1.D v roce 2015. Podle ČSV 

jsme tak vytunelovali bývalou ZO Mladá Boleslav a neoprávněně převedli finanční prostředky 

na nový spolek, který měl z toho neoprávněný majetkový prospěch. Zároveň nás 

představitele bývalé ZO vinili z toho, že jsme nedali ZO do likvidace při jejím zániku. Nejvíce 

však jim vadí to, že jsme náš postup zveřejnili na našem webu a dali tak příklad zákonného a 

úspěšnému postupu odluky od tohoto „pohrobku bývalých časů“. 

V letním období července probíhali 2 stání u Okresního soudu v Ml. Boleslavi a soud rozhodl 

v náš prospěch a nařídil straně, která prohrála, aby zaplatila veškeré náklady na právní 

zastoupení. ČSV tak má zaplatit přes 146 000,- Kč.  Proti rozsudku se obě žalující strany 

odvolaly v měsíci říjnu s tím, že do 30 dnů dodají svůj právní rozklad odvolání.  

Dne 17.10.2018 uplynula však 3. letá lhůta na možnost soudního přezkoumání a obě žalující 

strany zřejmě proto své odvolání stáhly. Dnes čekáme na vyjádření Krajského soudu v Praze, 

kterému nic jiného nezbývá než potvrdit rozsudek prvoinstančního soudu. Poté budeme 

vymáhat náhradu právního zastoupení a jsme rozhodnuti i exekučně. 

Myslíme si, že v současné době mají v „Křemencově ulici“ jiné starosti, myslím tím celou 

kauzu se Včelpem, kdy podle našich informací dluží Včelpo Kauflandu za vrácené medy cca 

28 milionů Kč a nejsou peníze ani med. Prodávají se proto pozemky, které byly ve vlastnictví 

ČSV a ne Včelpa. Včelaři tak přicházejí o další majetek a jen se divím, že to včelařům – 

členům ČSV nevadí, když u všech těchto průšvihů jsou stále stejní lidé. Bojím se jen doby, 

kdy bude na prodej i dům v Křemencově ulici nebo nad ním bude svítit červená lucerna. 

Možná, že už by tam mohla svítit dnes, aby vyjádřila stav, který zde vládne. 

     Vážení přátelé, to by bylo ve stručnosti, co se odehrálo za uplynulé období v našem 

spolku. Na závěr mi prosím dovolte, abych vyjádřil přesvědčení, že náš spolek bude fungovat 

ku prospěchu nejen nás včelařů ale i našich včel a že se nedáme odstrašit škarohlídy a 

nepřejícími prospěcháři. 

 

Zpráva o činnosti včelařů z Hruboskalska 

V letošním roce jsme se scházeli, kromě prázdnin, každou druhou středu v měsíci. Zatím to 

bylo devětkrát a jedna schůzka, na které přivítáme výbor spolku, nás ještě čeká 4. prosince 

v Sedmihorkách. 

Průměrná účast na našich schůzkách byla 68 %. Na schůzkách jsme naše členy seznamovali 

se zprávou z předchozího výboru a diskutovali jsme o aktuální situaci kolem našich včelstev. 

Například o jarním rozvoji, stavu varoázy, krmení, léčení a o několika podzimních úhynech. 

Na několika schůzkách jsme si promítli film s včelařskou tématikou. 



Dne 3. února jsme zorganizovali „Přednáškový den včelařů“ v Sedmihorkách, na kterém nám 

přednášeli Mgr. Marian Solčanský a MUDr. Radek Hubač. Této akce se zúčastnilo 53 včelařů. 

Dne 1. května jsme uspořádali výlet k příteli MUDr. Jiřímu Marxovi do Sobotky, kde jsme se 

seznámili s jeho metodikou chovu matek. 

Požádali jsme pro naše včelaře o dotaci 1.D v základních organizacích ČSV v Turnově a 

v Rovensku pod Troskami. Dotace jsou nyní vypláceny. 
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     Vážené přítelkyně, vážení přátelé, 

scházíme se dnes, jak bývá naším zvykem pravidelně na jaře a na podzim, abychom 

zhodnotili naši činnost za uplynulé období a případně rozhodli o dalším vývoji našeho 

nezávislého spolku. 

Výbor se pravidelně schází většinou první úterý v měsíci zde v Domě kultury a pravidelně 

zajišťuje průběžné úkoly, které vyplynou z chodu událostí. Za uplynulé období proběhly 4 

schůzky. Snažíme se, aby se veškeré důležité věci objevily i na našich webových stránkách a 

prostřednictvím hromadného rozesílání informací na vaše mailové schránky jste byli o všem 

informováni. Na zasedáních výboru provádíme i pravidelné proškolování členů výboru 

v platné legislativě a seznamujeme je i s nejnovějšími poznatky v chovu přírodně vedených 

včelstev s minimem použité chemie při jejich ošetřování. Toto školení je zatím podporováno i 

ze strany státních organizací a dostáváme cca 1500,- Kč dotace ze zdrojů Evropské unie a 

naší republiky na jedno školení. Tyto peníze jsou přínosem do finančního hospodaření 

našeho spolku.  

V rámci školení našich členů, ale i dalších zájemců ze strany okolních včelařů, proběhl, můžu 

říct, již tradiční přednáškový den v Sedmihorkách. Letos se konal 16. února a přednášel na 

něm př. Dr. Hubač – téma apiterapie a př. Mgr. Zástěra – úkol kast včel v superorganismu 

včelstva. Kdo se zúčastnil, potvrdí, že akce proběhla na vysoké odborné úrovni a zúčastnění 

si celou akci velmi pochvalovali pro její neformální ráz. 

Dalšími penězi, které zajišťují chod našeho spolku, kromě našich členských příspěvků, jsou i 

cílené dotace ze strany měst a obcí z jejich rozpočtu. Tak jako každý rok jsme oslovili obce 

našeho regionu a požádali je o příspěvek na naši činnost. Bohužel nedostáváme peníze 

k volnému použití, ale dle pravidel o čerpání dotací a příspěvků z rozpočtu obcí můžeme tyto 

finanční prostředky použít jen na schválený a dopředu odsouhlasený účel. V letošním roce 

jsme již obdrželi dar od obce Březno 500,- Kč a podepsaná smlouva je s obcí Písková Lhota 

ve výši 2000,- Kč. Podali jsme i oficiální žádost na Magistrát města Mladá Boleslav a máme 



příslib příspěvku městského úřadu v Kosmonosích ve výši 24000,- Kč. Uvidíme, jak se oba 

naši pravidelní přispívatelé rozhodnou. 

Abych však nezapomněl na naše další sponzory. Jedná se o Zemědělskou společnost 

Bukovno s.r.o., pro kterou děláme opylovací službu, za kterou fakturujeme pravidelně za rok 

10 000,- Kč, faktura již byla zaplacena, dále jsme oslovili i soukromou zemědělskou 

společnost ZEA LAND Sedmihorky s.r.o.. Nelze ale i zapomenout na ostatní města a obce, 

které nám v minulém roce přispěla je nutné jim za tyto příspěvky poděkovat. Jedná se o 

město Mladá Boleslav, Kosmonosy a obce Hrdlořezy, Karlovice, Bradlec, Nepřevázka, Všeň, 

Židněves, Čistá, Písková Lhota, Hrubá Skála a Březno. Rovněž i v letošním roce jsme všechny 

naše pravidelné přispívatele oslovili. 

Velmi důležitou oblastí činnosti našeho spolku je péče o zdravotní stav včelstev. Bohužel 

musíme konstatovat, že díky stále se zhoršujícímu se životnímu prostředí a díky velkému 

rozšíření používání pesticidů v zemědělství, ale i na zahradách kolem rodinných domů na 

vesnici, dochází k úbytku pastvy v podobě zhoršujícímu se spektru pylové výživy a rovněž i 

k úbytku nektaru, protože jsou stále více káceny vzrostlé velké stromy a keře. To vše má 

dopad na zhoršující se zdravotní stav včelstev a stále více dochází ke kolapsům a zhroucení 

včelstev, která jsou závislá na našich podpůrných opatřeních v podobě pravidelného 

používání a někdy i nadužívání chemických prostředků, někdy též nazývaných léčivy. Dochází 

k tomu, že se kombinují další a další vlivy a ataky dalších a dalších patogenů jako jsou viry, 

varroáza, která je přenáší a celou komplikovanou zdravotní situaci „dorazí“ nosema a dnes 

její agresivnější poddruh Nosema ceranae. Ta se projevuje ne tak, jak byli včelaři zvyklí 

v jarním období, ale kdykoliv během roku, kdy dokončí za 5-6 týdnů dílo zkázy. Pak se na 

podzim divíme, že máme prázdné úly s velkým množstvím netknutých zásob, které ani nikdo 

nechce vyloupit, protože asi včela pozná, že sem je vstup zakázaný, zde by se mohla nakazit 

a ohrozit mateřské včelstvo.  

Přestože v našem spolku razíme heslo minimálního používání syntetické chemie, nebráníme 

našim členům v jejím používání. Pro jarní ošetření včelstev ale doporučujeme používat 

prostředky na bázi kyseliny mravenčí, která likviduje roztoče varroa i pod víčky plodu. 

Doporučujeme použít 65 % kyselinu mravenčí v dlouhodobých odpařovačích a jako období 

začátku aplikace – květ meruněk. Pokud někdo bude chtít využít „tvrdou chemii“, pak je k 

dispozici u našeho zdravotního referenta př. Jiřího Volfa i prostředek M1-AER k aplikaci 

nátěrem zavíčkovaného plodu. Jarní ošetření včelstev je od letoška povoleno provádět 

jakýmikoliv schválenými „veterinárně léčivými prostředky“. Můžeme použít nejen prostředky 

vyráběné monopolním výrobcem – soukromou společností Výzkumným ústavem včelařským 

s.r.o, Dol. Jarní ošetření je povinen udělat v souladu s „Metodikou kontroly zdraví pro rok 

2019“ závazně na svých jednotlivých stanovištích každý, kdo má více než 3 samičky roztoče 

varroa v zimní měli. Všechny vás prosím, abyste zvážili péči o svá včelstva a doobjednali si 

závazně dostatek prostředků na celou letošní sezonu. Dnes je to o svéprávném včelaři. 

Jsou letos nižší zimní úhyny. Je to zřejmě teplým loňským rokem, kdy množství varroázy bylo 

omezeno tímto počasím. I přes to, že jsme na podzim doporučili jen jedno ošetření proti 

kleštíkovi, můžeme konstatovat dobré přezimování včelstev. Vidíte na této situaci, že 

nadužívání syntetických preparátů na ochranu včelstev není nutné a „léčit tzv. pro jistotu“ je 

jen vnášení další chemie do produktů včel, které ovlivňují lidské zdraví.      



Chceme vás zároveň upozornit na povinnost mít platné, tj. nejdéle 12 měsíců staré vyšetření 

na mor včelího plodu (někdy též nazývané americká hniloba plodu) pokud budete 

přemisťovat svá včelstva mimo katastr obce, v níž máte nahlášená stanoviště. Pokud někdo 

budete chtít přemístit včelstva, ale i oddělky, smetence a roje mimo kraj, pak je důležité mít 

tzv. „veterinární osvědčení k přemístění zvířete“, které získáte na krajském pracovišti Státní 

veterinární správy – většinou se nachází v každém okrese. Upozorňujeme i na platnost nové 

veterinární vyhlášky č. 18/2018, ve které se definuje, kdy vlastně oficiálně vzniká ohnisko 

varroázy, jaké se použijí prostředky na jeho likvidaci a dále se upřesňuje postup při nákaze 

morem a hnilobou včelího plodu. Doporučoval bych, abyste se s jejím zněním seznámili a 

znali své povinnosti ale i práva v případě výskytu těchto nemocí. Důležité to bude i v dnešní 

době, protože v oblasti Příhraz u Mn. Hradiště je ohnisko moru včelího plodu. Nechali jsme 

vyšetřit měl na přítomnost moru u všech včelařů Hruboskalska, neboť přímo s ohniskem 

sousedí a můžeme konstatovat, že všechny vzorky byly negativní. 

Podrobnosti ke zdravotnímu stavu jistě doplní i náš zdravotní referent př. Jiří Volf ve svém 

příspěvku. Za sebe bych chtěl jen zdůraznit, že prostředků na ochranu včelstev je dostatek, 

ale měli bychom s těmito prostředky šetřit, nenadužívat je a pokud nám nějaké zbydou, tak 

je vracet pro potřeby ostatních včelařů spolku. Za sebe mi ještě dovolte abych vám 

poděkoval za disciplinovanost při povinném odběru zimních vzorků měli, kdy jste svým 

vstřícným přístupem pomohli k tomu, že nebylo nutné vás několikrát obvolávat a „prosit“ o 

dodání vzorků měli. 

Zásoba kyseliny mravenčí je na zásobě částečně u př. Tobišky a částečně u mě, a pokud 

budeme vidět, že se zásoba snižuje na minimum, tak objednáme další. Dodavatel je pružný a 

během týdne je kyselina u nás.  

Protože se nám v minulém roce osvědčilo krmivo APIVITAL v tekuté nebo v podobě těsta, 

chceme využít prostředky dotace měst Mladá Boleslav a Kosmonosy na jeho nákup. Bohužel 

však nevíme, kdy budou tyto finanční prostředky uvolněny, a proto jsem vyvinul soukromou 

iniciativu a objednal pro jarní použití celou paletu APIVITALU těsta. Jedná se o 720 kg tohoto 

těsta a prodávám ho za 36,- Kč za kg. Je to cena výrobní, zvýšená o 2 Kč za kg, abych kryl 

fakturovanou dopravu. Neberu tuto akci jako výdělečnou ale jako službu ostatním členům 

spolku, aby byla zajištěna zásoba pro časný odchov matek, trubců a tvorbu oddělků. 

Výbor zajistil i návštěvu výstavy v Ostravě dne 23.3.2019, o které se na našem dnešním 

zasedání také chceme zmínit. Účastnilo se jí 8 skalních nadšenců z našeho spolku a 2 včelaři 

z okolních základních organizací ČSV. Jeli jsme nakonec vlakem a za 3,5 hod. čistého času 

jsme byli na místě. Cena dopravy se pohybovala pro pasažéry do 65 let v úrovni 420,- Kč za 

obě cesty, ti „starší a pokročilí“ to měli za 300,- Kč. Vidíte, že dostupnost takovéto akce je 

opravdu pro všechny. Podle ohlasu účastníků zájezdu mohu konstatovat, že byli s úrovní 

výstavy spokojeni, dokonce někteří říkali, že byli nadšeni. 

Chtěl bych se také zmínit o skutečnosti, že jsme uzavřeli smlouvu o úschově – depozitu 

archiválií se Státním oblastním archívem v Praze, pobočkou v Ml. Boleslavi. Po dohodě jsme u 

této státní instituce na dobu určitou 10 let uschovali a dali do odborné péče Knihu pamětních 

zápisů 1927 – 1937 (Kronika), Knihu zápisů z členských schůzí 1954 – 1973, Fotoalbum 1920 

– 1972 a Pokladní knihu 1946. Domníváme se, že úschovou těchto vzácných dokumentů naší 



spolkové historie u odborného ústavu zajistíme lépe péči o tyto materiály a zároveň, že se 

nebudeme muset obávat, že se v případě úmrtí nějakého člena výboru tyto materiály ztratí.  

Jak už jsem se zmiňoval v úvodu mé zprávy o činnosti, účastnil se náš spolek i na 

připomínkovém řízení různých právních předpisů (poslední jednání proběhlo 18.12.2018), 

které se týkají chovaných včelstev. Musím přiznat, že ve většině případů je to v duchu úsloví 

„kecejte si, co chcete, a my si uděláme, co budeme chtít my“. Bohužel stále se nepřihlíží ke 

stanoviskům odborné včelařské veřejnosti a prosazuje se zájem státních úředníků, za kterými 

stojí zájmy lobistů. Do budoucna se budeme muset snažit prosadit zájmy našich včelařů 

razantněji. 

Tímto výčtem našich činností jsem se vám snažil zprostředkovat, čím se výbor a hlavní 

funkcionáři našeho spolku zabývají. Na závěr mého příspěvku o činnosti mi dovolte, abych 

popřál hodně zdraví vám a vašim včelám a vyslovil přesvědčení, že spolková činnost má i 

v dnešním uspěchaném světě své místo. 

 

     Vážené přítelkyně, vážení přátelé, 

vidíme se spolu opět po 8 měsících. Scházíme se dnes, jak bývá naším zvykem, pravidelně na 

jaře a na podzim abychom zhodnotili naši činnost za uplynulé období a případně rozhodli o 

dalším vývoji našeho nezávislého spolku. 

Tentokrát začnu trochu netradičně, tj. nebudu mluvit v úvodu našeho setkání o schůzové 

činnosti a práci výboru, ale začnu o letošním počasí, které velmi ovlivňuje chov našich 

včelstev.  Když si promítneme jeho průběh, tak musím konstatovat, že bude asi něco pravdy 

na tom, že se jedná o klimatické změny, které nám přináší extrémní počasí a jeho prudké 

zvraty. Po teplém průběhu zimy a jara přišel chladný květen, a ten kdo má rojivější linie včel 

nebo později rozšířil svá včelstva, tak měl problémy s rojovou náladou. Rojů bylo i u nás 

docela hodně. Co se týká zdrojů snůšky, zde to bylo dosti rozdílné dle toho, kolik a kde 

zapršelo. Po 12 letech v oblasti Mladé Boleslavi byla velice slušná snůška z akátů. Ty v jarním 

období nezmrzly a před jejich květem zapršelo, a tak se dá konstatovat nadprůměrný výnos 

z této nektarodárné plodiny. Obecně se ale musí přiznat, co se týká snůšky a medných 

výnosů, pak musím konstatovat, že byly velmi rozdílné. V oblastech, kde byly alespoň místní, 

bouřkové srážky byla snůška velice dobrá, ale tam kde nezapršelo, byla snůška nevýznamná. 

Suché a horké léto nepřálo ani pozdní snůškám, protože plodiny uschly. Toto počasí nepřálo 

roztoči Varroa destructor a ani viry nebyly ve velkém rozsahu ve včelstvech k vidění (pozn. 

bohužel jen vir deformovaných křídel je zřetelně k rozeznání, ostatní viry nejsou moc opticky 

k rozeznání) nebo se neprojevily. Bohužel v posledním období letošního podzimu se tento 

příznivý trend obrátil a plně se projevila tříletá cyklicita vývoje roztoče Varroa destructor a už 

v srpnu a září byly velké spady. Dalo se to pozorovat i na chování včelařů, kteří se již koncem 

září začali zajímat o to, zda máme dostatek Varidolu a byla snaha ho použít již počátkem 

října, kdy teploty byly vysoké a včelstva ještě ve velké míře plodovala. Víte velmi dobře, a je 

to i v příbalové informaci tohoto přípravku, že použití Varidolu a účinnou látkou Amitraz není 

účinné, protože nepostihne roztoče v zavíčkovaných buňkách. Výbor proto ve spolupráci 

s naším nákazovým referentem rozhodl, že se tento přípravek hromadně použije až po 

28.10.. U všech důvěrníků je tento přípravek k dispozici a je jen na každém svéprávném 



včelaři, zda si ho vyzvedne nebo zda použije nebo použil jiný postup v podzimním ošetření 

svých včelstev. Bohužel tento nařízený postup však nepostihuje v současné nákazové situaci 

skutečný stav ve včelstvech a ten, kdo neošetřoval včelstva v průběhu roku nebo ten kdo 

nerozchovával místní a časem prověřené linie včelstev a stavěl na dovezených matkách z jiné 

oblasti, může mít dnes nadměrné úhyny či je úplně bez včel. Je to důsledek obecně velkého 

infekčního tlaku okolí – vinou spolupůsobení minimálně tří až čtyř hlavních příčin. Jedná se o 

zhoršující se, řekl bych kriticky se zhoršující se životního prostředí, tj. používání pesticidů, 

desikantů a jiných chemických látek v zemědělství, kdy se provádí plošné postřiky a tím 

dochází k zasažení včelstev i podprahovými množstvími těchto látek, dále jejich rezidua a 

jejich metabolity, které mají vyšší toxicitu než původní postřikové látky.  Jsou vědecké práce, 

které zjistily i vzájemnou interakci mezi pesticidy, které se používají na ochranu hlavně 

řepky, a viry které jsou obecně jinak běžné ve včelí populaci. Při zhoršené imunitě a výživě 

včelstev pak tyto viry, kterých je v současnosti známo asi 19 druhů, za společného působení 

agresivní nosemy – Nosema cereanae způsobí, že včelař během 10 dnů až 1 týdne je bez 

včel, přestože skoro nic před tím nenasvědčovalo zhoršujícímu se stavu ve včelách a včelstva 

byla početně silná. Řada včelařů je pak velmi překvapená, že nemají na podzim ani co 

ošetřovat, jsou i tací, kteří zapálí fumigační pásky v domnění, že udělali pro svá včelstva 

maximum, a vlastně „ošetřují“ prázdné úly. Osobně se mi osvědčilo se zvýšenou pozorností 

sledovat včelstva, u kterých se objevují pokusy o loupež. A pokud se již objeví pokles počtu 

včel i při velkých plochách plodu, pak je lepší tato včelstva nezachraňovat a je lepší ztráty 

„přijmout už na podzim“ a tato včelstva utratit. Jinak se většinou stane to, že postupně se 

tato situace rozšíří do dalších okolních úlů. 

Kritická situace s úhyny je v celé republice a dle mých znalostí a ohlasů známých včelařů se 

úhyny pohybují i nad 50 procent, v některých lokalitách jsou i stoprocentní. Velké úhyny 

zaznamenalo i Maďarsko, kde údajně mělo uhynout přes 550 000 včelstev. V Maďarsku a 

Rakousku je již Amitráz, což je účinná látka i našeho Varidolu, zakázaný i z důvodu toho, že 

je neúčinný. Dále se prokázalo, že Amitráz se metabolizuje na 2,4 dimetylanilín, což je 

vysoce karcinogenní látka a již v roce 2004 tj. před 15 lety se potvrdila výzkumy i synergita – 

(spolupůsobení) mezi amitrázem a neonikotinoidy a dnes se i objevuje vztah mezi 

neonikotinoidy a včelími viry. Pokud tedy tyto látky používáme, tak si vlastně sami po celá 

léta šlechtíme roztoče na odolnost, vnášíme do úlového prostoru další cizorodé chemické 

látky, a tak žijeme na dluh, který nyní tvrdě platíme v podobě kolapsů včelstev i celých 

stanovišť.  

Nezbývá nám proto než pro další chov používat místní populace včel, které toto „peklo“ 

přežijí. Jedině místní linie matek zajistí maximální přizpůsobení se všem podmínkám chovu, 

klimatickým a nákazovým poměrům. Máme k tomu letos jedinečnou příležitost, protože se 

plně projeví přírodní výběr a zůstane jen to, co je životaschopné. Nekamuflujme proto ztráty, 

řekněme již na rovinu, po pravdě a upozorněme na nebezpečnost neonikotinoidů. Fakt úhynů 

včelstev přivítejme, protože proběhne selekce na základní vlastnost a to je „přežívání 

včelstev“. 

Protože je cesta chovu s minimem chemie či bez chemie v úlech velice i ekonomicky 

náročná, jsme rádi, že nás podporují místní samosprávy. Podařilo se zajistit nákup 4 

kontejnerů speciálního, invertního krmiva pro včely zn. Apivital. Odebrali jsme tak cca 5700 

kg. Prodávali jsme ho našim členům za dotovanou cenu 12,- Kč, přestože pořizovací cena 



bez dopravy je 20,- Kč a část byla prodávána za plnou cenu. Všichni zájemci byli vykryti a 

příští rok v této akci budeme pokračovat. Zvláštní poděkování patří také př. Ing. Miroslavu 

Žahourkovi, za možnost distribuce a uskladnění kontejnerů krmiva a za obsluhu při odběru 

krmiva jednotlivými včelaři. 

Nyní mi nezbývá než se zmínit i o dotacích a darech, které máme možnost čerpat od 

spřízněných měst a obcí. V letošním roce jsme obdrželi příspěvek na naši činnost od Mladé 

Boleslavi, Kosmonos, Hrdlořez, Karlovic, Bradlce, Nepřevázky, Židnevsi, Čisté, Pískové Lhoty, 

Hrubé Skály, Dalovic, Bukovna a Března. Peníze jsme čerpali na činnost, pokud tato dotace 

nebyla účelově vázána, a v případě Kosmonos a Mladé Boleslavi na nákup krmiv, jak jsem se 

již zmínil dříve. Poděkování za spolupráci při opylování zemědělských plodin patří i 

Zemědělské společnosti Bukovno a ZEA-LAND Roudný. Všem těmto našim příznivcům 

chceme tímto velice poděkovat. Postupně předáváme vyúčtování účelově vázaných dotací a 

doufáme, že i v příštím roce bude probíhat tato úspěšná spolupráce. 

Nyní se vrátím k činnosti výboru, protože i tuto oblast naší činnosti dnes musíme projednat. 

Výbor se pravidelně měsíčně scházel a řešil dříve mnou uváděné činnosti. Zda je naše 

snažení úspěšné, to musíte zhodnotit vy, naši členové. Hospodaření našeho spolku je také 

zodpovědné. Snažíme se o uspokojování potřeb včelařů, ale vždy se spoluúčastí včelaře, aby 

finanční prostředky, se kterými hospodaříme, byly využity na maximum a byla vždy 

dostatečná finanční rezerva. Podrobná zpráva za 9 měsíců letošního roku přednese př. Ing. 

Radoš v samostatné zprávě. 

Nejen radostmi žije včelař. Bohužel v letošním roce došlo i k nemilé události, kdy příteli 

Jaroslavu Janovskému někdo zapálil přístřešek se včelami, a tak došlo ke zničení celého 

stanoviště. Celkem shořelo 12 úlů i se včelami a dalším materiálem. Protože chceme tomuto 

příteli pomoci a náš svépomocný fond na tuto událost pamatuje, projednáme dnes ve 

zvláštním bodu naší valné hromady výplatu pomoci. 

Bylo by toho ještě mnoho, o čem bychom mohli referovat. Věřím však tomu, že v diskuzi se 

vrátíme ke všem bodům a můžeme prodiskutovat další problematiku, která nás trápí. 

     Vážení přátelé, to by bylo ve stručnosti, co se odehrálo za uplynulé období v našem 

spolku. Na závěr mi prosím dovolte, abych vyjádřil přesvědčení, že náš spolek bude fungovat 

ku prospěchu nejen nás včelařů ale i našich včel. 

 

Zpráva o činnosti včelařů z Hruboskalska 

V letošním roce jsme se scházeli, kromě prázdnin, každou druhou středu v měsíci v salonku 

motelu Even. Zatím to bylo devětkrát a jedna schůzka, na které přivítáme výbor spolku, nás 

ještě čeká 3. prosince v Sedmihorkách. Průměrná účast na našich schůzkách byla 54 %. Na 

schůzkách jsme naše členy seznamovali se zprávou z předchozího výboru a diskutovali jsme 

o aktuální situaci kolem našich včelstev. Například o jarním rozvoji, stavu varoázy, krmení, 

léčení a o podzimních úhynech. Schůzky byly zaměřeny hlavně na diskusi a výměnu 

zkušeností. Na několika schůzkách jsme si promítli film s včelařskou tématikou. 



Dne 16. února jsme zorganizovali „Přednáškový den včelařů“ v Sedmihorkách, na kterém 

nám přednášeli a MUDr. Radek Hubač a Mgr. Miloš Zástěra.Této akce se zúčastnilo 65 

včelařů. 

Dne 1. května jsme uspořádali výlet do Úštěku k Bc. Andrey Novotné, kde jsme se seznámili 

s apiterapií v praxi.  

Požádali jsme pro naše včelaře o dotaci 1D v základních organizacích ČSV v Turnově a 

v Rovensku pod Troskami. Dotace jsou nyní vypláceny. 
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     Vážené přítelkyně, vážení přátelé, 

vidíme se spolu opět po 10 měsících. Scházíme se dnes, jak bývá naším zvykem, pravidelně 

na jaře a na podzim abychom zhodnotili naši činnost za uplynulé období a případně rozhodli 

o dalším vývoji našeho nezávislého spolku. Letos však do činnosti spolku vstoupila krize 

způsobená koronavirem a tak se jarní členská schůze, která byla v plném rozsahu 

připravena, nemohla uskutečnit. Celá činnost spolkové práce byla zmrazena, členové výboru 

spolu komunikovali pouze telefonicky a zabezpečovali pouze nejnutnější úkony. Přesto se 

nám podařilo chod našeho spolku zachovat a pro naše členy zajistit např. dostatek 

speciálního krmiva pro včely, což za stávající situace považuji za velký úspěch.  

Když si promítneme letošní počasí, tak musím konstatovat, že bude asi něco pravdy na tom, 

že se jedná o klimatické změny, které nám přináší extrémní počasí a jeho prudké zvraty. Po 

teplém průběhu zimy a jara přišel chladný květen, a ten kdo má rojivější linie včel nebo 

později rozšířil svá včelstva, měl problémy s rojovou náladou. Rojů bylo i u nás docela hodně.  

Co se týká zdrojů snůšky, musíme konstatovat, že v celém našem státě se jednalo o jeden 

z nejhorších roků za posledních 50 let. Začíná se projevovat i převčelenost naší „průmyslové“ 

krajiny, kde kromě velké chemizace zemědělské výroby dochází k úbytku přirozených zdrojů 

nektaru i pylu. Jako včelaři bychom se alespoň my měli nad tím zamyslet a pomáhat tomu 

alespoň jako jednotlivci. Akáty, jako jeden z hlavních zdrojů nektaru v oblasti 

Mladoboleslavska, sice kvetly, ale protože noční teploty se až do poloviny června držely 

kolem 10 st. C, tak nemedoval. Byly pouze malé ostrůvky krajiny, kde byla snůška z něj 

významnější. Po loňském úhynovém roku, kdy se roztoč varroa v období teplého podzimu 

přemnožil, docházelo k masivním úhynům včelstev, zejména v důsledku virových nákaz, 

které se přenášely loupežemi. Tím docházelo k reinvazi roztoče a k šíření zmiňovaných 

nákaz. Projevila se tak tříletá cyklicita vývoje roztoče Varroa destructor a už v srpnu a září 

2019 byly velké spady. Dalo se to pozorovat i na chování včelařů, kteří se již koncem září 

začali zajímat o to, zda máme dostatek Varidolu a byla snaha ho použít již počátkem října, 

kdy teploty byly vysoké a včelstva ještě ve velké míře plodovala. Víte velmi dobře, a je to i 



v příbalové informaci tohoto přípravku, že použití Varidolu a účinnou látkou Amitraz není 

účinné, protože nepostihne roztoče v zavíčkovaných buňkách. Výbor proto ve spolupráci 

s naším nákazovým referentem rozhodl, že se tento přípravek hromadně použije až po 28.10. 

Bohužel nařízený postup Státní veterinární správou však nepostihuje v současné nákazové 

situaci skutečný stav ve včelstvech a ten, kdo neošetřoval včelstva v průběhu roku nebo ten 

kdo nerozchovával místní a časem prověřené linie včelstev a stavěl na dovezených matkách 

z jiné oblasti, měl nadměrné úhyny či na jaře byl úplně bez včel. Je to důsledek obecně 

velkého infekčního tlaku okolí – vinou spolupůsobení minimálně tří až čtyř hlavních příčin. 

Jedná se o zhoršující se, řekl bych kriticky se zhoršujícího se životního prostředí, tj. používání 

pesticidů, desikantů a jiných chemických látek v zemědělství, kdy se provádí plošné postřiky 

a tím dochází k zasažení včelstev i podprahovými množstvími těchto látek, dále jejich rezidua 

a jejich metabolity, které mají vyšší toxicitu než původní postřikové látky. Existují vědecké 

práce, které zjistily i vzájemnou interakci mezi pesticidy, které se používají na ochranu hlavně 

řepky, a viry které jsou obecně jinak běžné ve včelí populaci. Při zhoršené imunitě a výživě 

včelstev pak tyto viry, kterých je v současnosti známo asi 19 druhů, za společného působení 

agresivní nosemy – Nosema cereanae způsobí, že včelař během 10 dnů až 1 týdne je bez 

včel, přestože skoro nic před tím nenasvědčovalo zhoršujícímu se stavu ve včelách a včelstva 

byla početně silná. Řada včelařů je pak velmi překvapená, že nemají na podzim ani co 

ošetřovat, jsou i tací, kteří zapálí fumigační pásky v domnění, že udělali pro svá včelstva 

maximum, a vlastně „ošetřují“ prázdné úly. Osobně se mi osvědčilo se zvýšenou pozorností 

sledovat včelstva, u kterých se objevují pokusy o loupež. A pokud se již objeví pokles počtu 

včel i při velkých plochách plodu, pak je lepší tato včelstva nezachraňovat a je lepší ztráty 

„přijmout už na podzim“ a tato včelstva utratit. Jinak se většinou stane to, že postupně se 

tato situace rozšíří do dalších okolních úlů. Kritická situace s úhyny byla v celé republice a dle 

mých poznatků a ohlasů známých včelařů z různých krajů se úhyny pohybovaly i nad 50 

procenty.  

Protože je cesta chovu s minimem chemie či bez chemie v úlech velice i ekonomicky 

náročná, jsme rádi, že nás podporují místní samosprávy. Podařilo se zajistit nákup 4 

kontejnerů speciálního, invertního krmiva pro včely zn. Apivital. Odebrali jsme tak cca 5600 

kg. Prodávali jsme ho našim členům za dotovanou cenu 12,- Kč, přestože pořizovací cena 

bez dopravy je 22,- Kč. Požadavky zájemců byly vykryty a příští rok v této akci budeme 

pokračovat, pokud se nám podaří zajistit financování ze strany místní samosprávy. To není 

jisté, protože předpokládáme, že i na obce bude dopad koronakrize značný. Zvláštní 

poděkování patří také př. Ing. Miroslavu Žahourkovi, za možnost distribuce a uskladnění 

kontejnerů krmiva. 

Nyní mi nezbývá než se zmínit i o dotacích a darech, které máme možnost čerpat od 

spřízněných měst a obcí. V letošním roce jsme obdrželi příspěvek na naši činnost od Mladé 

Boleslavi, Kosmonos, Hrdlořez, Karlovic, Bradlce, Židněvsi, Čisté, Pískové Lhoty, Hrubé Skály, 

Dalovic, Bukovna a Března. Peníze jsme čerpali na činnost, pokud tato dotace nebyla účelově 

vázána, a v případě Kosmonos a Mladé Boleslavi na nákup krmiv, jak jsem se již zmínil dříve. 

Poděkování za spolupráci při opylování zemědělských plodin patří i Zemědělské společnosti 

Bukovno a ZEA-LAND Roudný. Všem těmto našim příznivcům chceme tímto velice poděkovat. 

Postupně předáváme vyúčtování účelově vázaných dotací a doufáme, že i v příštím roce 

bude probíhat tato úspěšná spolupráce. 



Nyní se vrátím k činnosti výboru, protože i tuto oblast naší činnosti dnes musíme projednat. 

Výbor se pravidelně měsíčně scházel s výjimkou období koronakrize a řešil dříve mnou 

uváděné činnosti. Zda je naše snažení úspěšné, to musíte zhodnotit vy, naši členové. 

Hospodaření našeho spolku je také zodpovědné. Snažíme se o uspokojování potřeb včelařů, 

ale vždy se spoluúčastí včelaře, aby finanční prostředky, se kterými hospodaříme, byly 

využity na maximum a byla vždy dostatečná finanční rezerva. Podrobnou zprávu za rok 2019 

přednese pokladník spolku př. Ing. Radoš v samostatné zprávě. 

Nejen radostmi žije včelař. Vy víte, že v uplynulých dvou letech byly způsobeny škody na 

včelařském zařízení našich členů. Protože v současnosti je na našem Svépomocném fondu 

cca 10 000,- Kč a ročně na něm přibyde cca 7 000,- Kč z členských příspěvků, navrhuje 

výbor jednorázové doplnění tohoto fondu. Tato skutečnost bude projednána ve zvláštním 

bodu programu dnešního jednání. 

Chtěl bych vás ještě informovat o situaci s dotacemi na technická zařízení a prostředky na 

ochranu včelstev. V novém tříletém období Včelařského programu, tj. pro roky 2019-2022 

bylo vládou ČR schváleno nové nařízení vlády č. 148/2019 Sb., ve kterém jsou stanoveny 

nové, odlišné podmínky čerpání dotací. Dotace se může čerpat pouze prostřednictvím 

zprostředkovatele – „žadatele“, kterým je u technické dotace a boje proti varroáze Český 

svaz včelařů, z.s.. Vznikl tak monopol žadatele a současné vedení ČSV tohoto postavení 

zneužívá. Vymyslelo si nejprve, že nebude pro nečleny ČSV administrovat tyto dotace vůbec, 

aby posléze konstatovalo, že pro nečleny to zadarmo dělat nebude a požaduje v současnosti 

5 % poplatek z požadované dotace za její vyřízení. Odmítáme zaplatit tento vyděračský 

poplatek, toto „výpalné“, protože bylo stanoveno až po podání žádosti s tím, že celý rok 

vedení ČSV prohlašovalo, že pro nečleny nebude dotaci vyřizovat. Teprve 16.6.2020 

oznámilo, že požaduje administrativní poplatek, a protože na MZe i SZIFu úředníci v době 

prázdnin a dovolených nerozhodují, tak se MZe od tohoto postupu nedistancovalo. Protože 

potřebují dotace vyřídit, tak zaujalo pozici mrtvého brouka a vlastně konstatovali, že vztah 

mezi „žadatelem“ a chovatelem včel (tzv. požadovatelem) je vztahem podle občanského 

zákoníku, tj. pouze smluvním vztahem, a proto ministerstvu nepřísluší do něj zasahovat. 

Tímto postupem dochází k nerovnému postavení žádajících subjektů, kdy jsou členové ČSV 

zvýhodňování oproti nečlenům. Dochází k tomu, že řada nečlenů své požadavky na dotaci 

stáhla, a proto na členy ČSV zbyde více peněz. Proti tomuto postupu jsme protestovali, ale 

bohužel státní orgány se doposud k tomu staví netečně, s postupem, „vy tam dole si to nějak 

vyřiďte mezi sebou, nás nezajímá, že někdo dotaci nedostane“, (citoval jsem jednoho 

vedoucího pracovníka SZIFu). Do budoucna chceme tuto situaci řešit za účasti Asociace 

včelařských spolku, které jsme členy a prosazujeme, aby se tato asociace stala také 

„žadatelem“ a mohla pro členy, které zastupuje žádat o tyto eurodotace bez vazbu na Český 

svaz včelařů. 

Asi jste ale zaznamenali malilinkatý posun u národní dotace 1.D na zazimování včelstev. Zde 

se naopak podařilo prosadit ve spolupráci se SZIFem zlepšení postavení nečlenů ČSV. 

V současnosti žádají o dotaci 1.D všichni nečlenové ČSV na sekretariátu ČSV. Skončila tak 

snad éra doprošování se na základních organizací ČSV (ZO) o vyplacení této dotace. Bohužel 

zatím pro nečleny zůstala povinnost opatřit si Potvrzení o umístění včelstev na území, které 

„spravuje“ příslušná ZO. U míst, kde nepůsobí žádná základní organizace ČSV (např. u nás na 

mladoboleslavsku) není toto Potvrzení o umístění včelstev nutné. Pro členy našeho spolku 



zde, na území bývalé ZO Mladá Boleslav, je to veliká výhoda. Tento nový postup je obrovské 

zjednodušení a doufáme, že se v budoucích letech ještě podaří zrušit toto „potvrzení o 

potvrzení“, tím mám na mysli Potvrzení o umístění včelstev a nečlenové ČSV nebudou mít 

v oblasti dotací se základními organizacemi ČSV nic společného.  

 Bylo by toho ještě mnoho, o čem bychom mohli referovat. Věřím však tomu, že v diskuzi se 

vrátíme ke všem bodům a můžeme prodiskutovat další problematiku, která nás trápí. 

     Vážení přátelé, to by bylo ve stručnosti, co se odehrálo za uplynulé období v našem         

spolku. Na závěr mi prosím dovolte, abych vyjádřil přesvědčení, že náš spolek bude fungovat 

ku prospěchu nejen nás včelařů ale i našich včel. 

Zpráva o činnosti včelařů z Hruboskalska 

V uvedeném období jsme se scházeli, každou druhou středu v měsíci v salonku motelu Even 

do vyhlášení pandemie. Zatím to bylo čtyřikrát včetně schůzky s výborem spolku na 

zhodnocení práce. Po pandemii jsme sešli 24.9.2020. Průměrná účast na našich schůzkách 

byla 48 %. Na schůzkách jsme naše členy seznamovali se zprávou z předchozího výboru a 

diskutovali jsme o aktuální situaci kolem našich včelstev. Například o jarním rozvoji, stavu 

varoázy, krmení, léčení a o podzimních úhynech na poslední schůzce jsme probrali změnu 

v podání žádostí o dotaci 1.D v podmínkách našich příslušných ZO. Schůzky byly zaměřeny 

hlavně na diskusi a výměně zkušeností. Na několika schůzkách jsme si promítli film 

s včelařskou tématikou. 

Dne 22. února jsme zorganizovali tradiční „Přednáškový den včelařů“ v Sedmihorkách, na 

kterém nám přednášeli Ing. Jan Jindra a Ing. Jiří Šturma. Této akce se zúčastnilo 70 včelařů. 

Z důvodu pandemie jsme nezorganizovali tradiční zájezd na začátku května. 

 V současné době pomáháme s vyřízením potvrzení o umístění včelstev v základních 

organizacích ČSV pro vyřízení žádosti o dotaci 1.D 

 

 

2021 

 

      Vážené přítelkyně, vážení přátelé, 

vidíme se spolu opět po 9 měsících. Nescházíme se dnes, jak bývá naším zvykem, pravidelně 

na jaře a na podzim abychom zhodnotili naši činnost za uplynulé období a případně rozhodli 

o dalším vývoji našeho nezávislého spolku, ale v termínu, který je pro naši práci 

nestandardním. Do naší činnosti vstoupila krize způsobená koronavirem a tak se jarní členská 

schůze nemohla uskutečnit. Celá činnost spolkové práce byla zmrazena, členové výboru 

spolu komunikovali pouze telefonicky a zabezpečovali pouze nejnutnější úkony. Přesto se 

nám podařilo chod našeho spolku zachovat a pro naše členy zajistit např. dostatek 



speciálního krmiva pro včely, což za stávající situace považuji za velký úspěch. Rovněž 

všechny požadované prostředky na ochranu našich včel (chemická léčiva) dle požadavků 

členů jsou na skladě u našeho nákazového referenta nebo předsedy. 

Po normálním průběhu zimy a jara přišel chladný květen, a ten kdo má rojivější linie včel 

nebo později rozšířil svá včelstva, měl problémy s rojovou náladou. Rojů bylo i u nás docela 

hodně. Osobně jsem v průběhu června řešil denně po dobu 3 týdnů minimálně 3 telefonické 

hovory denně, že někde se usídlil roj a co s tím má občan dělat. Vždy jsem tlumočil názor – 

„nechte je být, nešťourejte do nich, nestříkejte na ně hadicí a oni do tří dnů odletí“. Nikdo se 

už pak neozval, a tak předpokládám, že toto „opatření“ zabralo. Je nutné si však uvědomit, 

že tyto roje budou v blízké budoucnosti zdrojem kleštíka a hlavně zdrojem všech včelích virů, 

proto je nutné, aby včelař sledoval zdravotní situaci ve včelstvech a včas přijal účinná 

zdravotní a chovatelská opatření. Kritická bude situace po dobu líhnutí dlouhověkých zimních 

včel a tak v období od cca 15.7. do 15.9. je nutné použít všechny možnosti tlumení rozvoje 

všech typů varroózy. Chtěl bych o tom mluvit i ve dnešní přednášce. 

Celý průběh jara byl zpožděn minimálně o 14 dní až tři týdny. Ve svém důsledku to ale bylo 

pro naše včely příznivým momentem, protože se příroda probouzela pozvolna, rozhodující 

snůšková plodina – trnovník akát nezmrzl, dešťové srážky byly vydatné, a tak po přibližně 12 

letech akát medoval a myslím si, že většina včelařů v naší oblasti může být spokojená. 

Protože je cesta chovu s minimem chemie či bez chemie v úlech velice i ekonomicky 

náročná, jsme rádi, že nás podporují místní samosprávy. Podařilo se zajistit nákup 2 

kontejnerů speciálního, invertního krmiva pro včely zn. Apivital. Odebrali jsme tak cca 2800 

kg. Z loňského roku jsme si nechali do rezervy 1 kontejnér a tak se nám podařilo uspokojit 

všechny požadavky našich členů. V současné době chceme dovézt ještě 2 náplně kontejnerů, 

dokrýt ještě několik objednaných požadavků a zbytek nechat na další sezónu, protože 

nevíme, jestli i v příštím roce budou naši sponzoři – statutární město Mladá Boleslav a město 

Kosmonosy schopné nám v těchto nákupech krmiva pomoci. Krmivo jsme prodávali našim 

členům za dotovanou cenu 12,- Kč, přestože pořizovací cena bez dopravy je 22,- Kč.  

V letošním roce jsme obdrželi příspěvek na naši činnost od Mladé Boleslavi, Kosmonos, 

Hrdlořez, Karlovic, Bradlce, Židněvsi, Čisté, Hrubé Skály, Dalovic, Bukovna a Března. Peníze 

jsme čerpali na činnost, pokud tato dotace nebyla účelově vázána, a v případě Kosmonos a 

Mladé Boleslavi na nákup krmiv, jak jsem se již zmínil dříve. Poděkování za spolupráci při 

opylování zemědělských plodin patří i Zemědělské společnosti Bukovno, se ZEA-LAND 

Roudný máme rozjednánu stejnou spolupráci, tak jako v minulých letech. Všem těmto našim 

příznivcům chceme tímto velice poděkovat. Postupně předáváme vyúčtování účelově 

vázaných dotací a doufáme, že i v příštím roce bude probíhat tato úspěšná spolupráce. 

Výbor se pravidelně měsíčně scházel s výjimkou období koronakrize a řešil dříve mnou 

uváděné činnosti. Zda je naše snažení úspěšné, to musíte zhodnotit vy, naši členové. 

Hospodaření našeho spolku je také zodpovědné. Snažíme se o uspokojování potřeb včelařů, 

ale vždy se spoluúčastí včelaře, aby finanční prostředky, se kterými hospodaříme, byly 

využity na maximum a byla vždy dostatečná finanční rezerva. Podrobnou zprávu za rok 2020 

přednese pokladník spolku př. Ing. Radko Radoš v samostatné zprávě. 



Musíme dnes také potvrdit zvolení nového jednatele, za kterého výbor navrhuje př. Aleše 

Horáka. Výbor zároveň děkuje př. Janu Hužerovi za dosavadní práci ve funkci jednatele. 

Přítel Hužera slíbil, že bude i nadále spolupracovat s navrhovaným jednatelem spolku. 

Chtěl bych vás ještě informovat o situaci s dotacemi na technická zařízení a prostředky na 

ochranu včelstev. V novém tříletém období Včelařského programu, tj. pro roky 2019-2022 

bylo vládou ČR schváleno nové nařízení vlády č. 148/2019 Sb., ve kterém jsou stanoveny 

nové, odlišné podmínky čerpání dotací. Dotace se může čerpat pouze prostřednictvím 

zprostředkovatele – „žadatele“, kterým je u technické dotace a boje proti varroáze Český 

svaz včelařů, z.s.. Vznikl tak monopol žadatele a současné vedení ČSV tohoto postavení 

zneužívá. Státní správa ale chce zachovat stávající situaci a nic neměnit, protože pro státního 

úředníka platí, že pokud něco funguje, tak proč to měnit, když nám “sluníčko svítí a peníze 

nám jdou“. 

Asi jste ale zaznamenali malilinkatý posun u národní dotace 1.D na zazimování včelstev. Zde 

se naopak podařilo prosadit ve spolupráci se SZIFem zlepšení postavení nečlenů ČSV. 

V současnosti žádají o dotaci 1.D všichni nečlenové ČSV na sekretariátu ČSV. Skončila tak 

snad éra doprošování se na základních organizací ČSV (ZO) o vyplacení této dotace. Bohužel 

zatím pro nečleny zůstala povinnost opatřit si Potvrzení o umístění včelstev na území, které 

„spravuje“ příslušná ZO. U míst, kde nepůsobí žádná základní organizace ČSV (např. u nás na 

mladoboleslavsku) není toto Potvrzení o umístění včelstev nutné. Pro členy našeho spolku 

zde, na území bývalé ZO Mladá Boleslav, je to veliká výhoda. Tento nový postup je obrovské 

zjednodušení a doufáme, že se v budoucích letech ještě podaří zrušit toto „potvrzení o 

potvrzení“, tím mám na mysli Potvrzení o umístění včelstev a nečlenové ČSV nebudou mít 

v oblasti dotací se základními organizacemi ČSV nic společného.  

      Vážení přátelé, to by bylo ve stručnosti, co se odehrálo za uplynulé období v našem         

spolku. Na závěr mi prosím dovolte, abych vyjádřil přesvědčení, že náš spolek bude fungovat 

ku prospěchu nejen nás včelařů ale i našich včel. 

 

Zpráva o činnosti včelařů z Hruboskalska 

V uplynulém období jsme se nemohli kvůli pandemickým opatřením fyzicky scházet. Tak jsme 

uspořádali dvě videokonference přes SKYPE. Bylo to 24.2.2021 a17.3.2021. První se zúčastnil 

host Jiří Volf, který nás informoval o možnosti léčení přípravkem EKOPOL. Dále v diskusi jsme 

probrali možné příčiny úhynů včelstev. Konstatovali jsme, že úhyny včelstev u jednotlivých 

včelařů jsou rozdílné. Jako pravděpodobné příčiny jsme vyhodnotili přemnožení kleštíka, 

reinvaze kleštíka v podzimním období a vliv umístění stanoviště. Na druhé videokonferenci 

přítel Janeček uvedl filmovou ukázku jeho chovu. Dále jsem informoval o výsledku rozboru 

měli a opatření z toho plynoucí. V diskusi jsme se informovali o stavech včelstev, o možnosti 

přikrmování, o velice důležitém přísunu vody pro včelstva a možnosti použití napáječek.  

Z diskusí vyplynulo, že zimní ztráty se pohybovaly v rozmezí 10 – 80 %, rozdílné na 

jednotlivých stanovištích. Letošní jaro bylo velice houpavé, teplé dny se střídaly s velice 

chladnými, což se projevilo v rozvoji včelstev na některých stanovištích. Včely se rozvíjely velice 

pomalu a nebyly připraveny na snůšku z ovocných stromů. Speciální dotované krmivo pro 

hruboskalské včelaře bylo zajištěno pro výdej v Turnově, tuto možnost využilo pět včelařů. 



2022 

 

     Vážené přítelkyně, vážení přátelé, 

vidíme se spolu opět po 6 měsících. Snad se budeme opět vídat v pravidelných intervalech 

tak, jak jsme byli zvyklí před epidemií koronaviru. Využíváme tuto lepší epidemiologickou 

situaci a znovu jsme se vrátili k tradici spolku, kdy na jaře bude vždy Členská schůze a na 

podzim Valná hromada. V letošním roce musí být tato Valná hromada volební, protože 

mandát všech orgánů spolku vyprší. Na podzim bychom chtěli i oslavit 110. výročí založení 

spolku. Nechceme dělat nějak nákladné oslavy, protože asi do budoucna budeme hůře 

shánět finanční prostředky na naši činnost, ale důvod k oslavě jistě máme. O úspěšnosti 

činnosti spolku svědčí jistě i to, že se zájemci o členství ve spolku stále hlásí. Když jsme 

odcházeli z Českého svazu včelařů, tak nás bylo 125 členů a dnes po 7 letech je nás 165. 

Výbor se snaží i v této nelehké době zajistit potřeby pro členy a rovněž se snažíme o 

dostupnost nejnovějších informací ze včelařského světa pro členy i příznivce našeho spolku. 

Nebijeme se v prsa a netvrdíme „že nám svět závidí naše organizované včelařství a že naše 

včelařství patří k nejlepším na světě“, tak jako jeden nejmenovaný hegemonní včelařský 

spolek v našem státě, ale snažíme se informace o nejnovějších poznatcích oboru sdělit všem, 

kdo o ně mají zájem. To je asi největší hřích představitelů Českého svazu včelařů a státní 

správy z oboru, že informace se mezi včelaře nedostávají a to, co zná svět již cca 20 let, my 

teprve objevujeme.   

Celá činnost spolkové práce byla díky opatřením v oblasti epidemiologie koronaviru 

zmrazena, členové výboru spolu komunikovali pouze telefonicky a zabezpečovali pouze 

nejnutnější úkony. Přesto se nám podařilo chod našeho spolku zachovat a pro naše členy 

zajistit např. dostatek speciálního krmiva pro včely, což za stávající situace považuji za velký 

úspěch. Rovněž všechny požadované prostředky na ochranu našich včel (chemická léčiva), 

dle požadavků členů, jsme na základě jejich požadavků na sezónu roku 2022 zajistili a 

v současné době je mají členové již u sebe, popřípadě si je mohou vyzvednout u svých 

důvěrníků. 

V loňském roce po normálním průběhu zimy a jara přišel chladný květen, a ten kdo má 

rojivější linie včel nebo později rozšířil svá včelstva, měl problémy s rojovou náladou. Rojů 

bylo i u nás docela hodně. Osobně jsem v průběhu června řešil denně po dobu 3 týdnů 

minimálně 3 telefonické hovory denně, že někde se usídlil roj a co s tím má občan dělat. 

Vždy jsem tlumočil názor – „nechte je být, nešťourejte do nich, nestříkejte na ně hadicí a oni 

do tří dnů odletí“. Nikdo se už pak neozval, a tak předpokládám, že toto „opatření“ zabralo. 

Je nutné si však uvědomit, že tyto roje budou v blízké budoucnosti zdrojem kleštíka a hlavně 

zdrojem všech včelích virů, proto je nutné, aby včelař sledoval zdravotní situaci ve včelstvech 

a včas přijal účinná zdravotní a chovatelská opatření. Kritická bude situace po dobu líhnutí 

dlouhověkých zimních včel, a tak v období i v letošním roce je od cca 15.7. do 15.9. nutné 

použít všechny možnosti tlumení rozvoje všech typů varroózy. O těchto opatřeních jsem 

mluvil i loni na Valné hromadě a bohužel u některých chovatelů se to nesetkalo s odezvou. 

Proto jsme zaznamenali i vyšší počty samiček kleštíka v zimní měli. Vím, že čísla počtů 



samiček ve směsných vzorcích zimní měli nic moc neříkají o budoucnosti vývoje tohoto 

onemocnění v letošní sezóně, ale kdo měl úhyny přes zimu hlavně u nejsilnějších včelstev na 

stanovišti, by se měl nad tím zamyslet a udělat v letním období náležitá opatření, aby nebyl 

zdrojem šíření hlavně virových onemocnění do okolního prostoru. Podrobnosti o nákaze 

varoou nám sdělí nákazový referent spolku př. Ing. Jiří Volf a o některých možnostech 

ochrany včelstev bych se chtěl zmínit i ve své dnešní přednášce. 

Celý průběh jara byl loni zpožděn minimálně o 14 dní až tři týdny. Ve svém důsledku to ale 

bylo pro naše včely příznivým momentem, protože se příroda probouzela pozvolna, 

rozhodující snůšková plodina – trnovník akát nezmrzl, dešťové srážky byly vydatné, a tak po 

přibližně 12 letech akát medoval a myslím si, že většina včelařů v naší oblasti může být 

spokojená. Vím, že ale všude tomu tak nebylo a od kolegů z Hruboskalska vím, že 

s dostatečnou snůškou v jejich oblasti byl velký problém a výnosy medu byly minimální. 

Protože je cesta chovu s minimem chemie či bez chemie v úlech velice i ekonomicky 

náročná, jsme rádi, že nás podporují místní samosprávy. Podařilo se zajistit nákup 4 

kontejnerů speciálního, invertního krmiva pro včely zn. Apivital. Odebrali jsme tak cca 5600 

kg. Z loňského roku jsme si nechali do rezervy 1,5 kontejneru, a tak se nám podařilo 

uspokojit všechny požadavky našich členů. V současné době jsme dovezli ještě 2 náplně 

kontejnerů, a po odsouhlasení žádostí o dotaci z rozpočtu měst Mladá Boleslav a Kosmonosy 

budeme moci toto krmivo nabídnout včelařům v letošním roce. Krmivo budeme prodávat 

našim členům za dotovanou cenu z finančních prostředků spolku. Víme, že cena cukru, ze 

kterého se toto invertní krmivo vyrábí, stále stoupá, a proto jsme ho již v tomto měsíci 

objednali a dovezli. Pořizovací cena je v letošním roce 25,- Kč za kilogram, což je oproti 

loňsku nárůst 3 Kč za kg. Výbor spolku na budoucí výborové schůzi rozhodne za kolik se 

bude prodávat zájemcům z řad našich členů. 

Nyní se vrátím k činnosti výboru, protože i tuto oblast naší činnosti dnes musíme projednat. 

Výbor se pravidelně měsíčně scházel s výjimkou období koronakrize a řešil dříve mnou 

uváděné činnosti. Hospodaření našeho spolku je také zodpovědné. Snažíme se o 

uspokojování potřeb včelařů, ale vždy se spoluúčastí včelaře, aby finanční prostředky, se 

kterými hospodaříme, byly využity na maximum a byla vždy dostatečná finanční rezerva. 

Podrobnou zprávu za rok 2021 přednese pokladník spolku př. Ing. Radko Radoš 

v samostatné zprávě. 

Chtěl bych vás ještě informovat o situaci s dotacemi. Asi jste ale zaznamenali malilinkatý 

posun u národní dotace 1.D na zazimování včelstev. Zde se naopak podařilo prosadit ve 

spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem zlepšení postavení nečlenů ČSV. 

V současnosti žádají o dotaci 1.D všichni nečlenové ČSV na sekretariátu ČSV. Skončila tak 

snad éra doprošování se na základních organizací ČSV (ZO) o vyplacení této dotace. Bohužel 

zatím pro nečleny zůstala povinnost opatřit si Potvrzení o umístění včelstev na území, které 

„spravuje“ příslušná ZO. U míst, kde nepůsobí žádná základní organizace ČSV (např. u nás na 

mladoboleslavsku) není toto Potvrzení o umístění včelstev nutné. Pro členy našeho spolku 

zde, na území bývalé ZO Mladá Boleslav, je to veliká výhoda. Tento nový postup je obrovské 

zjednodušení a doufáme, že se v budoucích letech ještě podaří zrušit toto „potvrzení o 

potvrzení“, tím mám na mysli Potvrzení o umístění včelstev a nečlenové ČSV nebudou mít 

v oblasti dotací se základními organizacemi ČSV nic společného.  



Věřím tomu, že v diskuzi se vrátíme ke všem bodům a můžeme prodiskutovat další 

problematiku, která nás trápí. Zde bych chtěl zároveň prodiskutovat ještě úpravu našich 

Stanov, která je nutná vzhledem k stále rozšiřující se členské základně. 

Vážení přátelé, to by bylo ve stručnosti, co se odehrálo za uplynulé období v našem         

spolku. Na závěr mi prosím dovolte, abych vyjádřil přesvědčení, že náš spolek bude fungovat 

ku prospěchu nejen nás včelařů ale hlavně našich včel. 

 

     Vážené přítelkyně, vážení přátelé, 

dnes se opět scházíme po 7 měsících na volební Valné hromadě našeho včelařského spolku. 

Dnes budeme rozhodovat o dalším směrování spolku jak v oblasti společenské, tak v oblasti 

chovu včel. Budeme se rozhodovat o metodách chovu a o tom, jak moc budeme využívat 

chemických prostředků na ochranu včelstev nebo zda budeme pokračovat v chovu, ve 

kterém budeme tuto chemii využívat ve snížené míře a budeme podporovat adaptační 

procesy včelstev, které povedou k přirozené odolnosti včel proti jejich patogenům.  

Za uplynulé roky, myslím tím od roku 2017, kdy jsme oslavili 105. výročí našeho spolku, jsme 

se posunuli mnohem dál a stabilizovali jsme činnost spolku. Jsme takto vnímáni ve včelařské 

veřejnosti i na státních úřadech a institucích. Nikdo už naši existenci nezpochybňuje a nárůst 

členské základny signalizuje zájem o členství ve spolku. Snažíme se o informování našich 

členů a příznivců spolku o nejnovějších poznatcích v chovu včel, protože víme, že parazit 

varroa a s ním působící viry se stále vyvíjí. Abychom byli schopni svá včelstva udržet na 

dobré zdravotní úrovni je neustále důležité všechny dostupné znalosti aplikovat do našich 

chovů. Dávno již neplatí, že můžeme včelařit tak, jak jsme včelařili před 5 či 10 lety. Kdo to 

nechápe nebo tyto skutečnosti neakceptuje, ten má velké problémy, aby včelstva vůbec 

přežívala a mohla poskytnout případný užitek pro včelaře a jeho rodinu. V této souvislostí mi 

dovolte abych poděkoval dvěma našim členům př. Marku Fellerovi a Tomáši Žitnému, kteří 

svými překlady odborných článků významného švédského apidologa – Erika Österlunda 

umožnili tyto poznatky zprostředkovat i včelařům, kteří nejsou vybaveni jazykovými 

znalostmi. Zaznamenal jsem i pozitivní ohlasy mezi včelaři, kteří nejsou našimi členy a web 

našeho spolku pravidelně navštěvují. Stále platí, že včelař se stále musí učit a sledovat, co je 

v oblasti chovu včel nového. Bohužel tyto novinky jsou ve světě známe již několik desetiletí a 

jen k nám se dostávají s tímto zpožděním. 

V uplynulém období se s pomocí našich podporovatelů, statutárního města Mladá Boleslav a 

zastupitelstva města Kosmonos, nám podařilo zajistit i speciální krmivo pro včely zn. Apivital, 

které je založeno na řepném cukru. Obdrželi jsme z rozpočtu těchto subjektů finanční 

příspěvek na nákup tohoto krmiva v celkové výši 59.900,- Kč. Protože ale prodáváme tato 

krmiva našim členům za sníženou cenu, mohli jsme si dovolit odebrat 4 kontejnery tj. 5600 

kg a rozdělit ho mezi zájemce. Cena krmiva stále stoupá na jaře letošního roku byla 23 Kč/kg 

a protože předpokládáme, že v roce 2023 bude mnohem vyšší, rozhodl výbor, že nakoupíme 

letos ještě do zásoby pro sezonu 2023 další 2 kontejnery jako předzásobení. Že jsme asi 

uvažovali správně dokumentuje současná cena cukru v obchodní síti, která se pohybuje na 

úrovni 36,- Kč za kg. Tyto 2 kontejnery se nám podařilo realizovat v cenové úrovni 32,- 

Kč/kg. Jestli budou finanční prostředky dostupné i v příštím roce je nejisté. Vzhledem 



k politické situaci v celé Evropě, vzhledem k agresivní válce na Ukrajině si nemůžeme být jisti 

ničím, a proto bude alespoň tento malý příspěvek v krmivech ku prospěch našich včelstev. 

Abych však nezapomněl na naše další sponzory. Jedná se o Zemědělskou společnost 

Bukovno s.r.o., pro kterou děláme opylovací službu, za kterou fakturujeme pravidelně za rok 

10 000,- Kč, dále jsme oslovili i soukromou zemědělskou společnost ZEA LAND Sedmihorky 

s.r.o.. Obě faktury již byly zaplaceny. Nelze ale i zapomenout na ostatní města a obce, které 

nám v minulém roce přispěla je nutné jim za tyto příspěvky poděkovat. Jedná se o obce 

Hrdlořezy, Karlovice, Bradlec, Židněves, Čistá, Písková Lhota, Hrubá Skála, Dalovice, Bukovno 

a Březno. Rovněž i v letošním roce jsme všechny naše pravidelné přispívatele oslovili. 

Zároveň chceme pokračovat v zajištění prostředků na ochranu včelstev (léčiv) v loni 

vyzkoušeném postupu. Každý včelař si bude moci vybrat a objednat si dostatečné množství, 

aby měl zajištěno léčení v roce 2023. Objednávání proběhne v měsíci listopadu, distribuce 

pak na jaře prostřednictvím důvěrníků. Platbu za tyto léčiva oddělíme od platby členských 

příspěvků. Příspěvky na rok 2023, které se nebudou měnit, budeme hradit do konce 

letošního roku, úhradu léčiv provedeme do konce ledna roku 2023. Takto bude mít každý 

člen zajištěno, že to, co si objednal také obdrží. 

Nyní se ještě vraťme k průběhu letošní včelařské sezony. Na Mladoboleslavsku to nebylo 

špatné. Druhý rok po sobě akáty medovaly, přestože osobně jsem jim nevěřil. Bylo sice 

sucho, ale asi v podzemí vláha byla, a protože v době květu byla ideální teplota cca 25 st. C, 

akáty dávaly nektar celých 10 dní. Tato rozhodující snůška v naší oblasti proto mohla 

uspokojit včelaře a včely si mohly nanosit dostatečné zásoby, aby mohly zimovat „na medu“. 

Rozumní včelaři proto nevytočili vše a ponechali dostatečné zásoby medu kolem plodu. Tak 

byly vytvořeny optimální podmínky pro přezimování včelstev. Pokud ještě včelař sledoval 

aktuální situaci s poškozenými, neletuschopnými včelami, tj. manifestaci nejrozšířenějších 

virů, které podporuje roztoč Varroa destructor a v případě většího výskytu zasáhl, pak věřím 

že přezimování včelstev je zajištěno. 

Část včelařů vyzkoušela použití odparu thymolu v podobě utěrek Wettex, jak je aplikuje výše 

jmenovaný švédský včelař a jeho zkušenosti se nám výborně osvědčily. Nejedná se pouze o 

aplikaci této chemické látky, ale o komplexní přístup k chovu včel, pomocí technických a 

zootechnických opatření a postupů ošetřování včelstev, kdy do popředí je kladen důraz na 

životaschopnost včel a jejich schopnost se přirozenými vlastnostmi postupně naučit žít 

v rovnováze s parazitem varroa a s všude přítomnými přirozenými včelími viry. Chce to jen se 

nad svým včelařením zamyslet a aplikovat vše, co je zde jednoduše vysvětleno. Že to vše 

funguje mohou potvrdit i někteří z nás, kteří to již měli možnost ve dvou sezonách vyzkoušet. 

Výhodou aplikace je možnost použití thymolu během jarní snůšky, během krmení včelstev 

v souladu s monitoringem výskytu roztoče během celé sezony s cílem ochrany včelstva i proti 

včelstvům okolních včelařů, kteří na aktuální zdravotní stav svých včelstev nereagují a šíří 

tyto nákazy do svého okolí. Při současně vysokém zavčelení naší krajiny, se stále klesající 

úživností krajiny je tento komplexní přístup řešeného problému velice důležitý. Podrobnosti 

pro zájemce najdete na našem webu, kde je vše dopodrobna rozvedeno. 

Na závěr mi dovolte, abych vás informoval o aktuální změně v poskytování eurodotací např. 

na technické prostředky (medomety, zařízení na zpracování vosku, včelařské váhy apod.), 



kdy v letošním roce je nutné na tato zařízení, která byla zakoupena po 1.8.2022 zažádat do 

15.12.2022, protože končí jedno dotační období a od roku 2023 budou nové podmínky 

dotací, ke kterému se Nařízení vlády teprve připravuje. 

 

V diskuzi se jistě vrátíme ke všem bodům této zprávy a můžeme prodiskutovat další 

problematiku, která nás trápí.  

Vážení přátelé, to by bylo ve stručnosti, co se odehrálo za uplynulé období v našem         

spolku. Na závěr mi prosím dovolte, abych poděkoval za práci členům výboru, kteří se 

rozhodli již nepokračovat ve své práci, jmenovitě př. Davidu Bělkovi, Josefu Hrdinovi, Davidu 

Janebovi a dlouholetému nákazovému referentovi Jiřímu Volfovi. V kontrolní komisi děkuji př. 

Karlu Ulmanovi staršímu.  

Přál bych vám šťastnou ruku při volbě nových a staronových členů výboru a vyjádřil 

přesvědčení, že náš spolek bude fungovat ku prospěchu nejen nás včelařů ale hlavně našich 

včel. 

 

Zpráva o činnosti včelařů z Hruboskalska 

V uplynulém období jsme se nemohli kvůli pandemickým opatřením fyzicky scházet. První 

schůzka po dlouhé době byla 9.3.2022 kde jsme informovali o činnosti výboru VSMBO, který 

se také doposud scházel omezeně. Dále jsme diskutovali o výsledcích rozboru zimní měli, 

současném stavu včelstev a stavu přezimování, úhynech a případných jarních léčebných 

zásazích. Z diskusí vyplynulo, že zimní ztráty se pohybovaly v rozmezí 10 % – 80 %, rozdílné 

na jednotlivých stanovištích. 

Speciální dotované krmivo pro včelaře bylo zajištěno pro výdej v Turnově, tuto možnost využilo 

pět včelařů z Hruboskalska a část včelařů z Mladoboleslavska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Složení výboru k 21.10.2022:                     Složení kontrolní komise: 

Jiří Šturma, předseda              Milan Kolátor, kontrolor 

Jiří Plaček, místopředseda    Miroslav Knotek, člen 

Aleš Horák, jednatel     Karel Ulman st., člen 

Radko Radoš, pokladník 

Jiří Volf, člen - nákazový referent 

David Bělka, člen 

Petr Gottvalld, člen 

Josef Hrdina, člen 

Jan Hužera, člen 

Emil Jambrózy, člen 

David Janeba, člen 

Petr Kořínek, člen 

Ladislav Poušek, člen 

Josef Tobiška, člen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seznam členů k 21.10.2022: 

Báča Zdeněk    Jonáček Jaroslav   Řezníček František Mgr. 
Baláček Karel    Jonák Rudolf   Říha Eduard 
Barták Milan    Kajzr Daniel Ing.   Sládek Jaroslav 
Bartoš Vladimír    Kajzr Jaroslav   Slánský Tomáš 
Bednářová Markéta PhDr.   Kaňka Josef   Sluka Josef 
Bělka David    Kerdová Martina   Souček Josef 
Beneš Václav    Klouček Miloslav   Soumar Vladimír 
Bernard Michal    Knebl Radek   Srb Pavel 
Brzák Josef    Knotek Miroslav   Stehlík Jiří 
Bumba Karel Mgr.   Kočvara Leoš   Strnádek Václav 
Butor František    Koder Petr   Struk Eugen Ing. 
Círman Pavel    Kolátor Milan   Surynek Miloslav 
Černý Anatolij    Kopecký Jan   Svárovský Jan 
Černý Josef    Kořínek Petr   Svoboda Jiří 
Černý Vladimír Ing   Kotlabová Martina  Svoboda Stanislav 
Čížek Michal    Kotrmanová Štěpánka  Šesták Jiří 
Dlask Zdeněk    Koudelka Václav   Šlégr Pavel 
Dlouhý Josef    Krafek Zdeněk Ing.  Šorejs Petr Ing. 
Dobrkovský Petr Ing.   Král Josef ml.   Šrajer Miroslav 
Dobrý Ondřej    Král Josef st.   Šťastný Daniel 
Drahoňovský František   Král Vladislav Mgr.  Štěrba Jiří Ing. Arch. 
Dutý Václav    Krejžik Jiří   Šturm David 
Ďurmek Štefan    Kubíčková Marcela  Šturma Jiří Ing. 
Egert Josef    Kupka Michal   Šturmová Jitka Mgr. 
Egert Václav Ing.    Lev Martin   Šulc Jan 
Erben Karel Ing.    Lochmanová Anna  Švec Josef 
Feller Marek Mgr.    Lochman Václav   Těhník Jaroslav 
Fidra Jaroslav    Macoun Václav   Tišer Marek Ing. 
Flegl Karel    Májová Veronika   Tobiška Josef 
Fuksa Petr    Mareček Milan   Tobiška Petr 
Gottvald Petr    Mareš Miroslav   Tomášek Zdeněk 
Habal Bohumil    Maryssa Ypsilon a.s.  Trávnický Luboš 
Hanuš Josef    Mazánek Libor   Tůma Zdeněk 
Herčíková Květuše   Melichar Milan   Tůmová Eva 
Herman Lubomír    Mertin Stanislav   Ulman Jiří 
Heřmanský Jiří    Mládek Petr, Ing.   Ulman Karel 
Hofman Patrik    Moc David   Ulman Karel ml. 
Horák Aleš    Motl Petr Bc.   Ulrych Josef 
Horyna Michal    Novák Ondřej   Vácha Zdeněk Ing. 
Hozák Jindřich    Ohmann Walter   Vaněk Jan Ing. 
Hrbáček Stanislav    Olšanská Irena   Vaněk Pavel 
Hrdina Josef Ing.    Pabiška Aleš Bc.   Vejvodová Kateřina Ing. 
Hudec Tobiáš    Pabiška Karel   Veselý Jaroslav 
Hušák Pavel    Pabišková Iva   Volf Jiří Ing. 
Hušek Jaroslav    Padrůněk Jan   Volfová Marie Ing. 
Hušek Pavel    Pavelka Václav   Vondráček František 
Hužera Jan    Pejta Petr   Vrána František 
Jakubová Pavlína    Plaček Jiří   Wágnerová Eliška 

Jambrózy Emil    Poušek Ladislav   Weiss Martin 
Jampílek Josef PharmDr.   Prchalová Ivana   Zdobinský Filip 
Janeba David    Pulda Radek   Zita Jaroslav 
Janeček Radim    Pulchart Jan Ing.   Zita Miroslav 
Janovský Jaroslav    Radoš Radko Ing.   Zouhar Ladislav 
Javorek Petr    Richtr Jiří   Žahourek Miroslav Ing. 
Jíra Josef    Ruml Jindřich   Žitný Tomáš Ing. 
Jiroušek Jaroslav    Řehák Pavel   Živný Jakub Ing. 

 

 

 



Naši podporovatelé a sponzoři 

Poděkování patří: 

 

Statutární město Mladá Boleslav 

Město Kosmonosy 

Zemědělská společnost Bukovno 

ZEA - Land Roudný 

Obec Hrdlořezy 

Obec Hrubá Skála 

Obec Čistá 

Obec Bukovno 

Obec Dalovice 

Obec Karlovice 

Obec Židněves 

Obec Bradlec 

Městys Březno 

Obec Písková Lhota 

 


