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Milí čtenáři naší výroční zprávy!
V roce 2012 PSNV-CZ bilancovala a určovala novou „strategii“ na další tříleté období na svém III. Sněmu.
Sněm se konal na jaře 2012 v Třešti u Jihlavy. Jeho účastníky osobně pozdravil předseda ČSV RNDr. Václav
Švamberk a také předseda německé PSNV (Arbeitsgemeinschaft der Magazin-Imker) Robert Loefﬂer (http://
www.magazinimker.de/index2.php).
Ve vzdělávání jsme pokračovali dvouletým akreditovaným učebním oborem Včelař na SOU v Blatné a jednoletou
Moravskou včelařskou školou na SLŠ v Hranicích.
Oblíbenými Letními školami nástavkového včelařství prošlo téměř 120 zájemců o včelaření.
Otázkám zdraví včel se PSNV-CZ věnovala nejen v rámci projektu Monitoringu výskytu roztoče Varroa destructor
(VMS), ale i na kurzech VMS t. zv. v terénu a také na každoročním lednovém Setkání uživatelů a příznivců VMS
v Brně.
Petr Texl
ředitel PSNV-CZ, o. s.
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A Poslání a cíle PSNV-CZ
Cílem společnosti je hledat a včelařské veřejnosti
představovat taková řešení chovu včel, která jej činí
jednodušším a přitažlivějším pro včelaře.

propagací jednoduchých a levných úlových systémů, v našem případě hlavně
ve světě nejrozšířenějšího Langstrothova
nástavkového úlového systému;
vytvářením podmínek pro propagaci a prodej
včelích produktů zákazníkům přímo včelařem;
vydáváním odborného časopisu
a dalších publikací.

Těchto cílů společnost dosahuje zejména:
péčí o růst odborné úrovně členů;
prací na dlouhodobě udržitelných postupech
zlepšování zdravotního stavu včelstev;

B Činnost PSNV-CZ v roce 2012
č. 197/2005 Sb. ve znění pozdějších změn předán podrobný seznam lektorů PSNV-CZ. U lektorů
jsou uvedeny vizitky, témata a zaměření přednášek
a kurzů, na které je mohou zvát nejen organizátoři
akcí pod patronací PSNV-CZ. Se SZIF a ČSV bylo dojednáno, že lektoři mohou být využíváni i na akce pořádané i jinými občanskými sdruženími.

1. Časopis Moderní včelař
Celobarevný odborný časopis Moderní včelař vychází
šestkrát ročně v rozsahu 32 stránek. Kromě pravidelných rubrik a reportáží byla v roce 2012 jednotlivá
čísla zaměřena na rubriku nazvanou Z pozorovacích
stanic. Deset včelařů po celý rok podávalo v jednotlivých číslech časopisu informace ze stanovišť po celé
ČR, a to meteorologická a fenologická pozorování,
výskyt producentů medovice a v neposlední řadě
projevy včelstev, včetně diferencí v jejich hmotnosti.
Číslo 1, 2 a 3 bylo věnováno včele tmavé na území
ČR, číslo 1 pojednávalo dále o funkci odpařovačů
kyseliny mravenčí. Hlavním tématem čísla 2 byl
mor včelího plodu, číslo 3 mělo ústřední téma medomety. Číslo 4 se věnovalo postřehům ze zahraničí,
a to díky reportáži z Nového Zélandu a prostřednictvím rozhovoru s renomovaným švédským apidologem prof. Ingemarem Friesem o moru včelího plodu.
V čísle 5 kromě vloženého včelařského pexesa byly
uvedeny články o včelaření bez „tvrdé“ chemie.
Podstatná část čísla 6 byla věnována buckfastské
včele na území ČR.

3. Webová aplikace VMS
PSNV-CZ iniciovala a zavedla v roce 2008 projekt
Varroa Monitoring System (VMS) – sledování invaze
varroózy metodou monitoringu tzv. denního spadu
přirozeně uhynulých roztočů. Projekt, který má i interaktivní webovou aplikaci (www.varroamonitoring.
cz), má hlavní cíl: včasně varovat včelaře před začínající invazí varroózy, včas aplikovat léčiva a hlavně
používat ve větší míře ekologické metody tlumení napadení včelstev roztočem Varroa destructor. Do systému včelaři zadávají data dobrovolně, systém mohou
využívat a informace z něho čerpat všichni včelaři, orgány státní správy, včetně Státní veterinární správy.
4. Letní školy nástavkového včelaření
Bylo uspořádáno celkem pět Letních škol nástavkového včelaření (Bálkova Lhota u Tábora, Háj
ve Slezsku, Lhotka u Telče, Borová Lada na Šumavě

2. Seznam lektorů PSNV-CZ
Ke dni 31. 1. 2012 byl na SZIF a ČSV jako žadatele o dotaci na vzdělávací akce dle Nařízení vlády
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a Krušlov u Volyně). Školy absolvovalo na 120 začínajících a pokročilých včelařů. V roce 2012 se jednalo
již o IX. běh těchto populárních škol, kde si účastníci
kromě teoretických informací osvojují hlavně praktické dovednosti přímo na včelnicích. Školy vedou renomovaní specialisté v oboru, jak ve smyslu praktickém, tak ve smyslu teoretickém, což se také promítá
významně do programu každé školy. Podstatná část
výukového programu, zejména ve školách určených
pro začátečníky, je vyhrazena praktickým činnostem
na včelnici a se včelami.

9. Včelařská výstava Ostrava
Na tradiční včelařské výstavě pojala PSNV-CZ svůj
stánek jako včelařskou kavárnu, kde včelaři mohli
v klidu posedět a diskutovat při dobré kávě a medovém perníku. Na stánku jsme dále prezentovali kromě
časopisu Moderní včelař také moderní úlové systémy
včetně kompatibilních doplňků a pomůcek. Populární
je již tradiční poradna pro začínající včelaře.
10. Pracovní kalendář
Pracovní nástěnný kalendář s užitečnými informacemi
a možností zapisování údajů o hmotnosti včelstev,
léčení, výnosu medu, chovu matek apod. byl včelařům
distribuován zdarma na včelařských akcích. Výroba
kalendáře je ﬁnancována z inzerátů sponzorů.

5. III. sněm PSNV-CZ
Dne 17. 3. 2012 se konal v Třešti Sněm PSNV-CZ. Byly
zhodnoceny akce PSNV od minulého sněmu, přednesené záměry společnosti na další období. Důraz je
kladen na vzdělávání a zdravá včelstva. Sněmem byly
schváleny změny Stanov týkající se převážně organizačních záležitostí. Sněmu se zúčastnili jako hosté
předseda ČSV RNDr. Václav Švamberk a předseda
německé Arbeitsgemeinschaft der Magazin-Imker
Robert Loefﬂer. Usnesení III. sněmu je přístupné
na www.psnv.cz v sekci Dokumenty PSNV. Podrobné
zpravodajství ze sněmu i shrnutí přednášek hostů
přinesly e-Věstníky č. 9 a 10/2012.

7. Kurzy pro začátečníky
Jednodenní kurzy pro začínající si získaly velkou oblibu. Již tradičně jsou pořádány v Branticích u Krnova
a v Krhové u Valašského Meziříčí, a to pod vedením
kolegů Leopolda a Lukáše Mately a Jiřího Danihlíka.

11. Grant Ministerstva zemědělství
Monitoring varroózy – pozorovací a testovací stanice.
V rámci předkládaného projektu mělo být vybudováno 80 pozorovacích a testačních stanic, které měly
poskytovat validovaná data do Varroa Monitoring
Systému (VMS). Do VMS by dodávali data i další aktivní včelaři. V projektu mělo být aktivně zapojeno
(a podpořeno) 80 včelařů na pozorovacích a testačních stanicích; nepravidelně přispívalo do VMS cca
500 včelařů. Výsledky projektu by byly přístupné
všem včelařům v ČR.
Na základě sledování dat využitelných ke zkoumání principu varroatolerance měla být potencionálně
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 pouze
203 000 Kč oproti požadovaným 413 000 Kč, byla
realizována redukovaná forma projektu, která představovala úpravu SW pro VMS, prezentaci VMS na výstavách a vybavení omezeného počtu stanic.

8. Chvála medu
O prázdninách se každoročně pořádá tradiční akce,
na jejímž organizování se PSNV-CZ aktivně podílí.
Celý Horní hrad u Karlových Varů (http://hornihrad.
cz) patří včelařům, přednáškám a medu. Setkávají
se tu tradičně nejen včelaři, nýbrž i příznivci zdravého životního stylu a milovníci přírody. Je to výborná
a užitečná neformální propagace nejen včelařství, nýbrž i aktivit PSNV, jež svoji činnost představuje na samostatném stánku. V tomto ročníku se také razila
včelařská mince PSNV.

12. Dotace SZIF
Na vzdělávací činnost, resp. kurzy a přednášky
organizované PSNV-CZ, byly čerpány dotace v rámci
Nařízení vlády č. 197/2005 Sb. ve znění pozdějších
předpisů. V roce 2012 PSNV-CZ uspořádala 87
přednášek a 30 kurzů (to představuje zhruba 10 %
všech včelařských vzdělávacích akcí v ČR v roce
2012).
Další přednášky a kurzy byly provedeny lektory
PSNV-CZ v rámci akcí pořádaných základními organizacemi Českého svazu včelařů po celé ČR.

6. Kurzy varroamonitoringu (VMS)
V sezoně bylo uspořádáno několik kurzů VMS na různých místech ČR. Kurzy vedli lektoři PSNV-CZ přímo
na včelnicích. Důraz byl kladen na monitorovací
metody varroózy, vyhodnocení situace, ukázky léčebných postupů a samozřejmě také na seznámení
se s novými trendy v této oblasti.
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internetové informování formou článků, upoutávek,
výzev a včasného varování (např. při invazi varroózy).
Tento moderní způsob komunikace našel u včelařské
obce velký ohlas a je i pro PSNV-CZ dobrým ukazatelem, kudy by se měla ubírat komunikace mezi členy
naší geograﬁcky rozptýlené komunity. V roce 2012
vyšlo 23 čísel e-Věstníku.

13. Učební obor 41-51-H/02 Včelař
V roce 2012 pokračovalo studium v učebním oboru
Včelař, který byl akreditován v roce 2011. Kromě
žáků 2. ročníku nastoupilo od září 2012 dalších
23 žáků 1. ročníku dálkového studia. O studium je
velký zájem. Přihlášek bylo podáno 45. Celkový počet
žáků v 1. a 2. ročníku je 50. Dálková forma učebního
oboru Včelař trvá 2 roky.

16. Lokální spolková činnost
pod záštitou PSNV-CZ
Podkrkonošské potlachy v papučích (PPP) – projekt
iniciovaný Ing. Karlem Jirušem – představuje jednodenní a většinou na jedno základní téma zaměřené
včelařské vzdělávací akce v Hostinném v Podkrkonoší
v zimních měsících. V roce 2012 se uskutečnily tři PPP
vždy za účasti předního včelařského odborníka; tato
setkání byla v září 2012 doplněna třídenním setkáním včelařů v Kempu sv. Kateřina, při němž přizvaní
odborníci nabídli řadu cenných témat a účastníci
měli zároveň prostor pro diskusi, výměnu zkušeností
i pro prohlídky včelnic včelařů v okolí.
Pravidelná měsíční setkání kroužku Slezan
pod vedením Vítězslava Žídka v Háji ve Slezsku –
projekt pro včelaře, kteří včelaří nejen s úlovým systémem Slezan.

14. Moravská včelařská škola
V Hranicích na Moravě ve spolupráci se Střední lesnickou školou pokračuje model jednoletého včelařského vzdělávání, který jsme započali v roce 2010
v Blatné. Jedná se o víkendové přednášky a kurzy
vedené předními včelařskými odborníky, které jsou
určeny pro 32 posluchačů. O tento typ vzdělávání je
velký zájem a opět jsme vyplnili mezeru na pomyslné
včelařské vzdělávací mapě. Tato forma vzdělávání je
plně v režii PSNV-CZ, odbornou úroveň garantuj apidologové působící na Mendelově univerzitě v Brně.
15. e-Věstníky
Pro rychlejší a operativní informování členů PSNV-CZ
a uživatelů VMS pokračovalo vydávání elektronického Věstníku (e-Věstník). Jedná se o nepravidelné

6

C

Finanční zpráva
Náklady v Kč

účetní
stav

Výnosy v Kč

daňový
stav

Spotřeba materiálu
Nákup drobný majetek (DKP)

12 634
28 885

0
0

Tržba – časopis MV
Tržba – inzerce

Celkem spotřeba materiálu

41 519

0

111 889

účetní
stav

daňový
stav

874 307
412 951

0
412 951

Tržba – zboží

18 395

0

0

Tržba – trička

12 500

0

17 752

0

Tržba – školy

273 140

0

9 000

0

Tržba – skripta

12 920

0

138 641

0

Celkem tržba za vl.výrobky

1 604 213

412 951

Cestovné (PSNV)

71 804

0

Tržba z prodeje služeb

3 200

0

Cestovné (SZIF)

9 951

0

Ostatní výnosy

2 424

0

Cestovné (MV inzerce)

13 730

13 730

Úrok v bance

59

0

Cestovné (školy)

55 699

0

Kurzové zisky

0

0

123 991

0

300

0

124 291

0

1 734 187

0

Dotace MZe

203 000

0

Dotace SZIF

375 291

0

0

0

578 291

0

2 312 478

412 951

Zboží (podložky)
Zboží (trička)
Zboží (příručka)
Celkem zboží

Cestovné (MV, vzdělávání)
Náklady na reprezentaci

151 184

13 730

44 904

0

540 327

0

58 768

0

345 076

0

Služby (školy a SZIF)

39 412

0

Služby (MV inzerce)

88 410

88 410

Služby PSNV
Služby (ubytování)
Služby (náklady s MV)

Služby (ﬁn. podpora)
Celkem služby

Členské příspěvky
Jiné příspěvky
Celkem příspěvky
Celkem výnosy

Dotace 1.D

167 694
1 239 687

Celkem dotace

88 410

Výnosy celkem
k 31. 12. 2012

Mzdy – zaměstnanci

300 306

0

Mzdy – zaměstnanci
(DPP, honoráře)
Mzdy – zaměstnanci
(DPP inzerce)
Celkem mzdové náklady

309 500

0

87 000

87 000

696 806

87 000

Zák. soc. pojištění vč. zdr.

102 105

0

97 641

0

Účetní ztráta k 31. 12. 2012

– 221 257

302

0

Daňový zisk k 31. 12. 2012

213 811

97 943

0

0

0

2 654

0

Ostatní náklady (projekt MZe)
Ostatní nákldy
Ostatní náklady
Smluvní pokuty a penále
Kurzové ztráty
Dary
Poplatky bance

Náklady celkem
k 31. 12. 2012

10 000
8 292

Hospodářský výsledek celkem

10 000
0

2 533 735 199 140
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Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2012
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 ﬁnanční majetek celkem

IV.

Oprávky k dloudobému majetku celkem

B.

Krátkodobý majetek celkem

652

542

I.

Zásoby celkem

116

95

II.

Pohledávky celkem

70

94

III.

Krátkodobý ﬁnanční majetek celkem

466

353

IV.

Jiná aktiva celkem

652

542

Aktiva celkem

PASIVA

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni

A.

Vlastní zdroje celkem

513

411

I.

Jmění celkem

513

282

II.

Výsledek hospodaření celkem

39

129

B.

Cizí zdroje celkem

100

131

I.

Rezervy celkem

II.

Dlouhodobé závazky celkem

III.

Krátkodobé závazky celkem

100

131

IV.

Jiná pasiva celkem

652

542

Pasiva celkem
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Partnerství a spolupráce

D

1. Státní správa ČR
Na úrovni státní správy spolupracujeme
s Ministerstvem zemědělství, Státní veterinární
správou ČR a Státním zemědělským intervenčním
fondem. V roce 2012 se jednalo o řešení projektu
Varrroamonitoring – pozorovací stanice. Na SVS
podávala PSNV-CZ podněty na změnu metodiky tlumení nákaz včel, zejména v problematice varroózy
a moru včelího plodu.

bez použití syntetických akaricidů. Společně organizujeme pravidelná lednová setkání uživatelů VMS
v Brně.

2. Střední odborné učiliště Blatná
Jihočeská včelařská škola na SOU Blatná se díky vzájemné spolupráci přetransformovala od září 2011
na akreditovaný učební obor 41-51-H/02 Včelař.
Jedná se o dálkovou formu zkráceného studia s výstupním výučním listem. Studium je dvouleté se závěrečnými zkouškami. Padesát procent výuky představuje odborný výcvik. Učitelé tohoto oboru jsou
převážně lektoři PSNV-CZ.

6. Veterinární a farmaceutická
univerzita Brno
VFU Brno byla spolu s PSNV-CZ odborným garantem
školení pracovníků Státní veterinární správy v problematice včelařství.

5. Mendelova univerzita Brno
Oddělení včelařství MU Brno je zázemím a garantem
mnoha včelařských aktivit, které PSNV-CZ pořádá.
MU Brno je odborným garantem výuky Moravské
včelařské školy.

7. Univerzita Palackého Olomouc
Společně s MSVV a UP Olomouc se PSNV-CZ spolupodílela na organizaci odborných seminářů a mezinárodní konference. http://www.msvv.cz/akce/konference-veda-a-vyzkum-vcelarske-praxi/

3. Střední lesnická škola Hranice
Moravská včelařská škola představuje soubor víkendových kurzů a přednášek pro 32 posluchačů zajišťovaných PSNV-CZ a jejími lektory a spolupracovníky.
Využívání prostor školy a zařízení se řídí smlouvou
o spolupráci.

9. Pracovní společnost nástavkových
včelařů SK (PSNV-SK)
Spolupráce s PSNV-SK je velmi úzká, navzájem
se zúčastňujeme vlastních vzdělávacích akcí a výstav. Časopis Moderní včelař vytváříme ve spolupráci
s PSNV-SK.

4. Mendelova společnost
pro včelařský výzkum, o. s. (MSVV)
Spolupráce s MSVV je vzhledem ke kompatibilitě cílů
a personálnímu propojení na velmi dobré úrovni.
Mnozí členové se účastní pravidelných akcí MSVV,
seminářů na včelnicích předních odborníků a diskusí
o metodice chovu. Řada členů PSNV se zúčastnila klinické studie na ověření možností ošetřovat včelstva

9. Český svaz včelařů, o. s. (ČSV)
Na úrovní základních a okresních organizací ČSV je
spolupráce dobrá. Mnoho vzdělávacích akcí ČSV je
zajišťováno lektory PSNV-CZ. Na vyšších úrovních
ČSV se jedná hlavně o společné jednání se státními
orgány (dotace, podpory, metodiky léčení apod.).
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Orgány PSNV-CZ
PSNV-CZ měla v roce 2012 jednoho stálého zaměstnance – ředitele; ostatní funkce vykonávají zvolení členové
dobrovolně.

Rada PSNV-CZ:
MVDr. Zdeněk Klíma (předseda); RNDr. Leopold
Matela (první místopředseda); Mgr. Bronislav Gruna
(místopředseda); PhDr. Jiří Matl; Radomír Hykl;
Ing. Michal Bednář; MVDr. Jiří Teplý; Jiří Němec;
Ing. Tomáš Jaša

Časopis MODERNÍ VČELAŘ
Šéfredaktor:
Ing. Ivan Černý
Redakce:
MVDr. Zdeněk Klíma; Ing. Jaroslav Prýmas; Milan
Krokavec; Ing. Petr Texl, Bc. Jan Vondrák

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

Redakční rada:
Ing. Antonín Přidal, Ph.D. (předseda); MUDr. Jiří
Brožek; Ing. Pavel Cimala; Ing. Květoslav Čermák, CSc.;
Mgr. Bronislav Gruna; Ing. Jan Jindra; Ing. Karel
Jiruš; Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.; Doc. RNDr. František
Weyda, CSc.; Ing. Robert Chlebo, Ph.D.

Ředitel:
Ing. Petr Texl
Jednatel:
Ing. Lukáš Matela, Ph.D.

F Poděkování
Děkujeme Ministerstvu zemědělství za ﬁnanční
příspěvek na projekt monitoringu varroózy, který byl
v roce 2012 realizován.
Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu
(SZIF) děkujeme za ﬁnanční příspěvky na vzdělávací
aktivity.

PSNV-CZ děkuje svým členům za přispění formou
členských příspěvků, které jsou využívány k naplnění
cílů společnosti. Děkujeme všem včelařům a dalším
soukromým osobám, kteří nejen prostředky, nýbrž
i svojí činností přispěli k úspěšné realizaci vzdělávacích a prezentačních akcí.

G

Kontakty a identiﬁkační údaje
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
e-mail:
info@psnv.cz www.psnv.cz www.modernivcelar.eu

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

IČ: 265 19 836, DIČ CZ 265 19 836
Bankovní spojení: 188 792 379/0300

Výroční zpráva Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, o. s., za rok 2012
Vydala PSNV-CZ, o. s., v roce 2015
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