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     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 
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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 
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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. 

 

V Mladé Boleslavi 22.10.2022 

Z pověření výboru spolku 

      Ing. Jiří Šturma 

 

 

 

 


