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     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 



Včelařský spolek pro Mladou Boleslav a okolí z.s.       

 
 

Stránka 2 z 3 
Kontaktní adresy: Včelařský spolek pro Mladou Boleslav a okolí z.s., Sídlo: 17. listopadu 1335, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 045 37 335,             

vsmbo@vsmbo.cz, číslo bank.spojení:  0272915415/0300; zapsán: Městský soud v Praze, L 63917; Datová schránka: hgz4sss                                                                                                                                             
Předseda:  Ing. Jiří Šturma, Hrdlořezy 169, 293 07 Josefův Důl, tel: 605 233 633                            

Místopředseda: Jiří Plaček, Galetova 425, 293 01 Mladá Boleslav, tel: 734 602 671  

 

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. 
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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. 

V Mladé Boleslavi 26.3.2022 

Ing. Jiří Šturma, předseda 


