
e-Věstník  

Náměty a připomínky pište na e-vestnik@psnv.cz 

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s. Hlavní 99, Opatovice, 753 56 
 

10 / 2022 
21. 7. 2022 

Úvodník 
Milé čtenářky a čtenáři e-Věstníku, letošní 

včelařská sezóna je tradičně různorodá. 

Někteří ještě očekáváte další snůšku, jiní 

máte sezónu už za sebou. Někde byly, 

či ještě jsou, úly plné medu, jinde 

poloprázdné. 

Rozličná situace panuje také v oblasti 

nemocnosti včelstev v různých lokalitách. 

Přeji Vám zdárné zvládnutí tohoto 

důležitého období a doporučuji bedlivé 

sledování stavu svých svěřenkyň. Pokud se 

rozhodnete je ošetřit kyselinou mravenčí, 

tak pozor na vysoké teploty! Odpařovače 

pro KM by měly být ideálně regulovatelné 

(např. YANNICK) a pro tyto horké dny 

nastavené na velmi malý odpar. A i tak 

je vkládejte do včelstev pouze večer - první 

hodiny odpařování budou v noci… 

Marek Konvičný

 

Aktuality 

Med roku 2022 

PSNV tradičně pořádá 

soutěž Med roku při akci 

Národní výstava medu 

v Brně s konferencí 

na téma "Včelí pastva". 

Výstava bude ve dnech  

8. až 9. října 2022. 

Vytáčíte medy?  

Přihlašte se - kapacita se plní...  

Máte možnost využít bonusy z této 

soutěže pro Vás. 

Podobně jako v loňském roce proběhne 

tato akce – v krásné a zároveň nejstarší 

světské stavbě v Brně – v budově Staré 

radnice. I letos budou pro návštěvníky 

k dispozici volné vstupenky do radniční 

věže. 

O detailech konference (účastníci soutěže 

mají vstup na konferenci zdarma) Vás 

budeme s předstihem informovat. Nicméně 

nyní již můžete registrovat vzorky svých 

medů do této prestižní soutěže. Přece jen, 

nejlepší Med roku ČR může být jen jeden, 

třeba to bude právě ten Váš  Detaily 

o soutěži a možnost registrace naleznete 

na www.medroku.cz. 

Kancelář

 

Reportáže 

Konference Mendel včelařem 

Letošní rok je ve znamení 200. výročí 

Gregora Johanna Mendela. Protože se tato 

vpravdě renesanční osobnost dotkla 

významně i včelařství, uspořádala PSNV 

dne 2. července 2022 v jeho rodišti 

Vražném – Hynčicích mezinárodní 

konferenci Mendel včelařem. Akce se 

uskutečnila přímo na statku, kde Mendelův 

http://www.medroku.cz/
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rod hospodařil a budoucího vědce přivítal 

na svět. Dnes je celá usedlost krásně 

opravena a funguje jako malé muzeum 

a kulturní centrum, takže vyslechnout si tu 

zajímavé přednášky bylo, nejen díky létu, 

příjemné. 

Tomu, kdo lituje, že se do Hynčic nedostal, 

nabízíme Sborník přednášek Mendel 

včelařem, který PSNV k této události 

vydala. Všechny prezentace jsou v něm 

v rozšířené podobě včetně bibliografie. 

Sborník navíc obsahuje studie, které jejich 

autoři z časových důvodů na zhruba 

šestihodinové hynčické konferenci 

nepřednesli. Sborník je ke koupi ZDE. 

Redakce 
 

 

 

  

https://www.psnv.cz/produkty/knihy/mendel-vcelarem/
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Různé 

Letní monitoring - anketa 

O monitoringu úrovně napadení včelstev 

roztočem kleštíkem včelím (Varroa 

destructor) už toho bylo napsáno opravdu 

mnoho. Od letošního roku došlo ke změně 

legislativy, týkající se chovu včel. Podle ní 

má každý chovatel včel za povinnost 

u všech svých včelstev provádět v období 

od června letní monitoring úrovně 

napadení. 

Možná se někdo rozhořčí na tím, že nám 

Státní veterinární správa opět ukládá další 

povinnost. Za sebe mohu říct, že 

v povinném letním monitoringu vidím 

daleko větší smysl, než v již (naštěstí) 

zrušeném povinném podzimním ošetření, 

či v povinném vyšetření zimní měli (které 

doufám bude již také brzy zrušeno). 

V období po letním slunovratu se totiž 

začíná zásadním způsobem rozhodovat 

o tom, v jaké kondici budou naše včelstva 

na jaře příštího roku. Mnozí stále spoléhají 

na podzimní ošetření a naprosto nesmyslně 

hořekují nad tím, že již není povinné. 

V tuto dobu, tedy v měsících říjen 

a listopad, už je však dávno rozhodnuto. 

Pravidelným monitoringem a včasným 

zásahem můžete předejít zbytečným 

kolapsům celých stanovišť a zásadním 

způsobem ovlivnit, v jaké síle naše 

včelstva vyzimují. 

Je docela možné, že mnozí včelaři 

zmíněnou legislativní změnu zatím ještě 

nepostřehli. Kdo to chce napravit, může se 

s aktuálním zněním Metodiky kontroly 

zdraví zvířat a nařízené vakcinace 

seznámit na stránkách Státní veterinární 

správy. Přílohou MKZ je Metodický pokyn 

SVS pro chovatele včel, který naleznete 

ZDE. Mimo jiné v něm naleznete podrobně 

popsané doporučené způsoby monitoringu. 

A protože nás zajímá, jaká je skutečnost, 

připravili jsme pro vás anketu na téma 

monitoring úrovně napadení včelstev 

roztočem kleštíkem včelím. Budeme velmi 

rádi, když se jí zúčastníte. S výsledky 

ankety vás po jejím uzavření pochopitelně 

rádi seznámíme. Anketu naleznete ZDE. 

Jiří Mohelník  

 

Oznámení 

Odešel včelař a kamarád Jiří Matl 

Drazí kamarádi a přátelé včelaři, se 

zármutkem jsme přijali zprávu, že zemřel 

náš bývalý člen, včelař a kamarád pan 

PhDr. Jiří Matl. 

Jirka v minulosti byl členem rady našeho 

spolku a také dlouholetým redaktorem 

a hlavním tvůrcem obsahu e-Věstníku. 

Rovněž vždy ochotně nabídl pomoc, a kde 

bylo třeba, přiložil ruku k dílu. A nebylo 

toho zrovna málo, co pro obor včelařství 

a pro PSNV udělal. 

Jirko, za to všechno Ti patří náš obrovský 

dík. Ať Ti to tam nahoře hezky bzučí. 

Poslední rozloučení proběhne ve středu 

27. července 2022 v kostele sv. Martina 

a Prokopa v Karlíku. 

PSNV-CZ, z. s. 
 

https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/metodika-kontroly-zdravi-zvirat-a-vakcinace/
https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/metodika-kontroly-zdravi-zvirat-a-vakcinace/
https://www.svscr.cz/metodicky-pokyn-svs-pro-chovatele-vcel-k-prevenci-a-tlumeni-varroazy/
https://www.psnv.cz/clanek/nezarazeno/letni-monitoring-vd-anketa/
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