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Milí čtenáři naší výroční zprávy!
Rok 2010 byl pro PSNV-CZ rokem 10. výročí působení v České republice. Připomenutí tohoto výročí se odehrálo 
na podzim, a to pracovně ve znamení mezinárodní včelařské konference. PSNV-CZ, jako občanské sdružení, 
byla založena v roce 2000 za účelem propagace a zavádění jednoduchého, moderního a levného včelaření, 
zejména pro začínající. Během deseti let však PSNV-CZ ke své činnosti přidávala a realizovala i další aktuální 
témata v oboru jako prodej medu přímo od včelaře, monitorování a předcházení včelím nemocem a komplexní 
vzdělávání včelařů. Uvedená témata se však na akcích PSNV-CZ různě prolínají, doplňují a neustále aktualizují. 
Akce realizujeme po celém území ČR, co nejblíže včelařům; nemáme žádné honosné vzdělávací centrum. 
U příležitosti tohoto výročí si navzájem přejme, abychom byli i nadále dobrými včelaři a platnými členy 
včelařského občanského sdružení.

Petr Texl
ředitel PSNV-CZ, o. s.



4

Poslání a cíle PSNV-CZA
Cílem společnosti je hledat a včelařské veřejnosti 
představovat taková řešení chovu včel, která jej činí 
jednodušším a přitažlivějším pro včelaře. 

Těchto cílů společnost dosahuje zejména:
 péčí o růst odborné úrovně členů;
 vydáváním odborného  časopisu 

a dalších  publikací;

 prací na dlouhodobě udržitelných postupech 
zlepšování zdravotního stavu včelstev;

 propagací nástavkového úlového systému, 
zvláště ve světě nejrozšířenějšího 
systému Langstrothova;

 vytvářením možností pro propagaci a prodej 
včelích produktů zákazníkům přímo včelařem.

Činnost PSNV-CZ v roce 2010B
1. Časopis Moderní včelař
Celobarevný odborný časopis Moderní včelař vychází 
jako dvojměsíčník, šestkrát ročně, v rozsahu 32 
stránek. Kromě pravidelných rubrik a reportáží byla 
v roce 2010 jednotlivá čísla zaměřena na aktuální 
téma:

MV1 – 10 let PSNV-CZ (první předseda J. Boháč, 
L. L. Langstroth); 

MV2 – Zdravá včelstva (účinnost léčiv, nové trendy 
v léčení a prevenci nemocí);

MV3 – Provozní metody (vedení včelstev podle K. Čer-
máka, anketa o přelarvení);

MV4 – Rodinné včelaření (včelařství v Přibyslavi);
MV5 – Trendy a nové přístupy ve včelařství (sborník 

z mezinárodní konference PSNV-CZ);
MV6 – Medovina včera a dnes (legislativa a popis tra-

diční výroby).

2. Zápisník moderního včelaře
Padesátistránkový zápisník pro zaznamenávání 
údajů při monitorování invaze varroózy u jednotli-
vých včelstev. Včelař ze záznamů může zjistit míru 
invaze varroózy, stupeň reprodukce kleštila včelího 
a také orientačně období, kdy a jak provádět léčebná 
opatření. Zápisník byl distribuován před včelařskou 
sezonou spolu s Moderním včelařem č. 2/2010, kde 

byl uveden podrobný návod. Zápisník moderního 
včelaře byl vyroben za podpory grantu ministerstva 
životního prostředí.

3. Webová aplikace VMS
PSNV-CZ iniciovala a v roce 2008 zavedla projekt 
Varroa Monitoring System (VMS) – sledování invaze 
varroózy metodou monitoringu tzv. denního spadu 
přirozeně uhynulých roztočů v celorepublikové síti 
zapojených stanovišť a včelstev. Projekt, který má 
i interaktivní webovou aplikaci (www.varroamonito-
ring.cz), má hlavní cíl: včasně varovat včelaře před za-
čínající invazí varroózy, včas aplikovat léčiva a hlavně 
používat ve větší míře ekologické metody tlumení 
Varroa destructor. Do systému včelaři zadávají data 
dobrovolně, systém mohou využívat a informace 
z něho čerpat všichni včelaři.

4. Letní školy nástavkového včelaření
V roce 2010 byly uspořádány celkem čtyři Letní 
školy nástavkového včelaření (Bálkova Lhota u Tá-
bora, Přibyslav u Nového Města nad Metují, Lhotka 
u Telče, Krušlov u Volyně). Školy absolvovalo téměř 
100 začínajících i pokročilých včelařů. V tomto roce 
se jednalo již o VII. běh těchto populárních škol, kde 
si účastníci kromě teoretických informací osvojují 
hlavně praktické dovednosti přímo na včelnicích.
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5. Pražská včelařská setkávání
Tradiční včelařské besedy v Praze z organizačních dů-
vodů přestaly na čas probíhat. PSNV-CZ operativně 
spustila od ledna 2010 projekt Pražská včelařská 
 setkávání v Komunitním centru Matky Terezy na Již-
ním Městě. Každou třetí středu v měsíci v podvečer 
měli možnost včelaři, ale také laická veřejnost, vy-
slechnout přednášku včelařského odborníka na ak-
tuální téma. První akce byla určena pro nejširší 
 veřejnost a byla věnována včelím produktům, včetně 
ochutnávky druhových medů. Další přednášky byly 
odborné a zaměřeny na začátečníky i pokročilé 
 včelaře.

6. Kurzy varroamonitoringu (VMS)
V sezoně bylo uspořádáno pět kurzů VMS na růz-
ných místech ČR. Kurzy vedli lektoři PSNV-CZ přímo 
na včelnicích. Důraz byl kladen na monitorovací me-
tody varroózy, vyhodnocení situace, ukázky léčeb-
ných postupů a samozřejmě seznámení s novými 
trendy v této oblasti.

7. Kurzy pro začátečníky
Nově zavedené jednodenní kurzy pro začínající pro-
běhly na Šumavě na Borových Ladách a v Branticích 
u Krnova. Tyto kurzy jsou určené pro opravdové začá-
tečníky; vyučují se základy včelařství, základní souvis-
losti a jsou předvedeny současné trendy oboru. Kurzy 
měly velký ohlas a je předpoklad realizace v dalších 
letech.

8. Chvála medu
Již popáté proběhla tradiční akce, na jejímž or-
ganizování se PSNV-CZ aktivně podílí. Celý Horní 
hrad u Karlových Varů patří včelařům, přednáškám 
a medu. Setkávají se tu tradičně nejen včelaři. Je to 
výborná a užitečná neformální propagace včelařství.

9. Veletrh Techagro Brno
Mezinárodní zemědělský veletrh s tradiční včelařskou 
sekcí, organizovanou ČSV. PSNV-CZ prezentovala 
v samostatném stánku moderní úlové systémy, VMS, 
časopis Moderní včelař a k dispozici byla poradna pro 
začínající včelaře.

10. Mezinárodní výstava zlepšovatelů 
ve včelařství Ostrava

Na tradičním mezinárodní setkání včelařů PSNV-CZ 
pojala stánek jako včelařskou kavárnu, kde včelaři 
mohli v klidu posedět a diskutovat při dobré kávě 
a medovém perníku. Na stánku jsme dále prezento-

vali moderní úlové systémy, včetně kompatibilních 
doplňků a pomůcek.

11. Pracovní kalendář
Pracovní nástěnný kalendář s užitečnými informa-
cemi a možnosti zapisování údajů o hmotnosti, 
léčení, výnosu medu, chovu matek apod. byl včela-
řům distribuován zdarma na včelařských akcích. Vý-
roba kalendáře je fi nancována především z inzerátů 
 sponzorů.

12. Mezinárodní včelařská konference
U příležitosti 10. výročí založení uspořádala PSNV-CZ 
v Praze mezinárodní konferenci s názvem Nové 
trendy ve včelařství. Přednášeli včelařští odborníci 
z Německa, Holandska, Francie, Slovenska a České 
republiky. Byl vydán sborník konference jako příloha 
časopisu Moderní včelař.

13. Grant Ministerstva zemědělství
Monitoring varroózy – pozorovací a testovací sta-
nice.
V rámci předkládaného projektu mělo být vybudo-
váno 80 pozorovacích a testačních stanic, které měly 
poskytovat validovaná data do Varroa Monitoring 
Systému (VMS). Do VMS dodávali data i další ak-
tivní včelaři. V projektu mělo být aktivně zapojeno 
(a podpořeno) 80 včelařů na pozorovacích a testač-
ních stanicích; nepravidelně přispívalo do VMS cca 
500 včelařů. Výsledky projektu jsou přístupné všem 
včelařům v ČR.

Na základě sledování varroatolerance měla 
být varroatolerantní včelstva soustřeďována 
na testačních stanicích, kde se měly sledovat předem 
vytypované znaky varroatolerance. Vybraná včelstva 
měla sloužit k rozchovu plemenného materiálu pro 
ostatní včelaře.

Protože na projekt bylo poskytnuto prostředků 
pouze 150 000 Kč (3,42 % účast MZe) oproti 
požadovaným 1 160 000 Kč (26,50 % účast MZe), 
byla realizována redukovaná forma projektu, která 
představovala úpravu SW pro VMS, prezentaci VMS 
na výstavách, částečné vybavení jedné pozorovací 
stanice a vydání publikace.

14. Grant Ministerstva životního přostředí
Vyhledávání a testování varroatolerantních linií včel-
stev v původní populaci včel pro zachování biodiver-
zity v ČR

Vyhledání a fi xování včely tmavé na území ČR 
je ojedinělé a některými odborníky již označované 
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za téměř nemožné. Navázali jsme spolupráci 
s obdobnými projekty v evropských státech, kde 
existují sdružení, zabývající se chovem původní 
včely tmavé – evropské sdružení SICAMM, které je 
zaměřené na ochranu původní včely tmavé (Apis 
mellifera mellifera) v Evropě. ČR je jedna z mála 
evropských zemí, která není v programu SICAMM 
zapojena. 

Z hlediska řešení situace kolem varroózy 
v ČR přinesl projekt úplně nový náhled na řešení 
problému – nepreferuje chemické léčení, ale hledá se, 
fi xuje a šlechtí na vlastnosti, které zvyšují odolnost 
včelstev proti nemocem, resp. proti varroóze. 
V evropských zemích jsou rozvinuté funkční programy 
na vyhledávání a šlechtění varroatolerantních 
včelstev. U nás bohužel zatím suplujeme funkci státní 
správy, která stále preferuje a dotuje pouze chemické 
zdolávání nákazy bez přihlédnutí k vývoji a výzkumu 
jak v Evropě, tak i na celém světě.

Podařilo se vyhledat lokality se zbytky populací 
včely tmavé. Tyto populace byly fi xovány a testovány. 
S nalezeným genetickým materiálem budeme dále 
pracovat v příštích sezonách.

15. Dotace SZIF
Na vzdělávací činnost, resp. kurzy a přednášky or-
ganizované PSNV-CZ, byly čerpány dotace v rámci 
Nařízení vlády č. 197/2005 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. V roce 2010 PSNV-CZ uspořádala 24 před-
nášek a 62 kurzů, což představuje asi 10 % všech 
včelařských vzdělávacích akcí v ČR v roce 2010.

Další přednášky a kurzy byly provedeny lektory 
PSNV-CZ v rámci organizací Českého svazu včelařů 
po celé ČR.

16. Jihočeská včelařská škola
V říjnu 2010 byl zahájen vzdělávací program Jiho-
česká včelařská škola. Ve spolupráci se SOU Blatná 
probíhala během školního roku 2010/2011 výuka 
27 včelařů vždy jeden víkend v měsíci. Celá výuka, 
včetně praktických cvičení na včelnicích, představo-
vala 120 vyučovacích hodin. Přednášeli přední vče-
lařští odborníci a lektoři spolupracující s PSNV-CZ. 
O tento nový vzdělávací modul byl mezi včelaři velký 
zájem a program inspiroval SOU Blatná v jednání 
s MŠMT o akreditaci oboru Včelař na této škole.

17. Prezentace VMS v Polsku
Delegace PSNV-CZ navštívila celostátní setkání pol-
ských včelařů ve fi rmě Lysoň ve městě Kęty dne 
2. 10. 2010. Setkání zprostředkoval Mgr. V. Sciskala. 

Předem byla PSNV-CZ požádána o prezentaci Varroa-
monitoring systému. Byla dohodnuta polská mutace 
VMS a další bližší spolupráce.

18. e-Věstník
Pro rychlejší a operativní informování členů PSNV-CZ 
a uživatelů VMS byl v roce 2010 zahájen projekt elek-
tronického Věstníku (e-Věstník). Jedná se o nepravi-
delné internetové informování formou článků, upou-
távek, výzev a včasného varování (např. při invazi 
varroózy). Tento moderní způsob komunikace našel 
u včelařské obce velký ohlas a je i pro PSNV-CZ dob-
rým ukazatelem, kudy by se měla ubírat komunikace 
mezi členy. V roce 2010 vyšlo 12 čísel e-Věstníků.

19. Kniha Ilustrované včelařství
PSNV-CZ se podílela na odborné redakci knihy Ilu-
strované včelařství. Jedná se o překlad francouzské 
publikace, která je v ČR ojedinělá – učebnice vče-
lařství formou černobílého komixu. Kniha je určena 
nejen pro mládež, ale pro všechny zájemce o hravé 
pojetí včelařství.

20. Lokální spolková činnost 
pod záštitou PSNV-CZ

Podkrkonošský potlach v papučích (PPP) – projekt 
iniciovaný Ing. Karlem Jirušem představuje jedno-
denní včelařské vzdělávací akce v Hostinném v Pod-
krkonoší v zimních měsících. V roce 2010 se usku-
tečnily čtyři PPP vždy za účasti předního včelařského 
odborníka;

Obnovení činnosti kroužku Slezan pod vedením 
Vítězslava Žídka v Háji ve Slezsku – projekt pro 
včelaře nejen s úlovým systémem Slezan.

21. Pravidelná aktualizace www.n-vcelari.cz
Na veřejných stránkách www.n-vcelari.cz jsou veš-
keré údaje o PSNV-CZ, včetně informací o vzdělávání, 
údaje o lektorech, starší tématické články z oboru, in-
formace o proběhlých akcích a hlavně aktuální a při-
pravované akce. Webové stránky se stále aktualizují.

22. Pravidelná aktualizace 
www modernivcelar.eu

Na veřejných stránkách www.modernivcelar.eu jsou 
informace o všech článcích, které kdy vyšly ve všech 
ročnících v časopise Moderní včelař od jeho založení 
v roce 2004. Některé články jsou přístupné ve for-
mátu pdf. Stránky umožňují hledat v archivu podle 
témat, doby vydání a podle autorů. Na stránkách 
je návod, jak si doobjednat chybějící čísla časopisu.
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Finanční zpráva C
Náklady v Kč účetní 

stav
daňový 
stav

Spotřeba materiálu 7 456 0

Drobný majetek 3 824 0

Celkem spotřeba materiálu 11 280

Celkem zboží 43 346 0

Cestovné (MV, vzdělávání) 113 612 0

Občerstvení LŠNV, JVŠ 24 981

Občerstvení Rada 6 221

Občerstvení na mez. konferenci 17 000

Dárkové hrnečky (konference) 28 642

Náklady na občerstvení a repre     76 844 0

Služby (vzdělávání) 208 128 0

Služby (ubytování) 58 803 0

Služby (náklady s MV) 536 238 0

Celkem služby 803 169 0

Mzdy – zaměstnanci 300 643 0

Mzdy – lektorné DPP 146 000 0

Mzdy – honoráře, DPP (MV) 50 900 0

Celkem mzdové náklady 497 543 0

Zák. soc. pojištění vč. zdr. 102 220 0

Nákl. na projekty (mimo vzdělávání)

Náklady na projekt MZe 245 625 0

Náklady na projekt MŽP 329 188 0

Celkem na projekty 574 813 0

Kurzové ztráty 1 314 0

Poplatky bance 6 745 0

Daňové odpisy 0 0

Celkem daňové odpisy 0 0

Náklady celkem 
k 31. 12. 2010 2 230 886 0

Výnosy v Kč účetní 
stav

daňový 
stav

Tržba – časopis MV 707 464 0

Tržba – inzerce 265 844 265 844

Tržba – zboží 61 860 0

Tržba – služby 342 290 0

Celkem tržba za vl.výrobky 1 377 458 265 844

Úrok v bance 2 031 0

Kurzové zisky 73 0

Členské příspěvky 77 543 0

Dary 1 000 0

Celkem jiné ostatní výnosy  78 543 0

Dotace MZe na projekt 150 000 0

Dotace MŽP na projekt 260 000 0

Dotace SZIF ( vzdělávací 

 činnost)

383 194 0

Celkem dotace 793 194 0

Výnosy celkem 
k 31. 12. 2010 2 251 299 0

Hospodářský výsledek celkem

Účetní zisk k 31. 12. 2010 22 027 22 027

Daňový zisk k 31. 12. 2010 265 844 265 844
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Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2010
v celých tisících Kč

AKTIVA Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni

A. Dlouhodobý majetek celkem
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
III. Dlouhodobý fi nanční majetek celkem
IV. Oprávky k dloudobému majetku celkem

B. Krátkodobý majetek celkem 648 635
I. Zásoby celkem 24 132
II. Pohledávky celkem 41 88
III. Krátkodobý fi nanční majetek celkem 583 415
IV. Jiná aktiva celkem

Aktiva celkem 648 635

PASIVA Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni

A. Vlastní zdroje celkem 514 513
I. Jmění celkem 543 513
II. Výsledek hospodaření celkem –29 0

B. Cizí zdroje celkem 134 122
I. Rezervy celkem
II. Dlouhodobé závazky celkem
III. Krátkodobé závazky celkem 134 122
IV. Jiná pasiva celkem

Pasiva celkem 648 635
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1. Mendelova společnost pro 
včelařský výzkum, o. s. (MSVV)

V roce 2010 probíhala jednání některých členů 
PSNV-CZ se zástupci univerzit, vysokých škol a pro-
fesionálními včelaři, kteří se zajímají o včelařský 
výzkum. PSNV-CZ byla mezi hlavními aktéry zalo-
žení MSVV, která je na české včelařské scéně aktivní 
od ledna 2011.

2. Pracovní společnost nástavkových 
včelařů SK (PSNV-SK)

Spolupráce s PSNV-SK je těsná, navzájem se zúčast-
ňujeme vlastních vzdělávacích akcí a výstav. Časopis 
Moderní včelař vytváříme ve spolupráci s PSNV-SK.

3. Český svaz včelařů, o. s. (ČSV)
Na úrovní základních a okresních organizací ČSV je 
spolupráce velmi dobrá. Mnoho vzdělávacích akcí ČSV 
je zajišťováno lektory PSNV-CZ. Na vyšších úrovních 
ČSV se jedná hlavně o společné jednání se státními 

Partnerství a spolupráce D
orgány (dotace, podpory, metodiky léčení apod.). Zde 
je spolupráce poněkud sporná a v mnoha oblastech 
projednávané tematiky jen stěží nacházíme společná 
stanoviska, zejména pokud se týká oblastí rovných 
přístupů zaručených zákonem o sdružování. Jistého 
pokroku jsme však dosáhli, a to díky naši důslednosti 
při společných jednáních se státní správou – viz níže.

4. Státní správa ČR
Na úrovni státní správy spolupracujeme s Minister-
stvem zemědělství, Státní veterinární správou ČR 
a Státním zemědělským intervenčním fondem. V roce 
2010 se jednalo o společné vytváření tzv. Včelařského 
programu pro Evropskou komisi, který je podkladem 
pro sestavování rámce tzv. evropských dotací. Dále 
proběhlo několik jednání při tvorbě Nařízení vlády 
ohledně tzv. evropských dotací. Na SVS ČR podávala 
PSNV-CZ podněty na změnu metodiky tlumení nákaz 
včel, zejména v problematice varroózy a moru včelího 
plodu.

PSNV-CZ měla v roce 2010 jednoho stálého zaměst-
nance – ředitele; ostatní funkcionáři vykonávají čin-
nost dobrovolně.

Rada PSNV-CZ:
MVDr. Zdeněk Klíma (předseda); RNDr. Leopold 
Matela (první místopředseda); Ing. Ivan Černý 
(místopředseda); Josef Blinka; Mgr. Bronislav Gruna; 
Ing. Karel Jiruš; Ladislav Nerad; Ing. Petr Novák; 
Miroslav Zelený

Dozorčí rada PSNV-CZ:
Ing. Vladimír Sabolovič (předseda); Ing. Miloslav 
Musil; Pavel Novák

Ředitel:
Ing. Petr Texl

Orgány PSNV-CZ E
Jednatel: 
Ing. Lukáš Matela, Ph.D.
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Ing. Antonín Přidal, Ph.D.; Ing. Květoslav Čermák, 
CSc.; Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.;  Ing. Pavel Cimala; 
Mgr. Bronislav Gruna; MUDr. Jiří Brožek; Ing. Jan Jindra; 
Ing. Karel Jiruš;  Doc. RNDr. František Weyda, CSc.



10

PoděkováníF
PSNV-CZ děkuje svým členům za činnost i za členské 
příspěvky, které jsou v mnoha případech dobrovolně 
vyšší než stanovené a které jsou využívány k napl-
nění cílů společnosti. Dále děkujeme Ministerstvu 
zemědělství a Ministerstvu životního prostředí za do-
tace na projekty, které byly v roce 2010 realizovány. 

Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu dě-
kujeme za fi nanční příspěvky na vzdělávací aktivity. 
V neposlední řadě děkujeme všem včelařům a dalším 
soukromým osobám, kteří nám nejen prostředky ale 
i svojí činností a podporou přispěli k úspěšnému prů-
běhu vzdělávacích a prezentačních akcí společnosti.

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, o. s.
Registrace u Ministerstva vnitra pod č. j.: 
VS/1-1/46025/01-R ze dne 5. 2. 2001

Statutární představitel:
předseda a první místopředseda

Sídlo a adresa kanceláře:
Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, o. s.
Staroměstská 6/1, 370 04 České Budějovice
tel.: 728 717 375

Kontakty a identifi kační údajeG
e-mail: 
info@n-vcelari.cz
www.n-vcelari.cz 
www.modernivcelar.eu

IČ: 265 19 836, DIČ CZ 26519836

Bankovní spojení: 188792379/0300
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Vydala PSNV-CZ, o. s., v roce 2011


