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Úvodník
Milé čtenářky, milí čtenáři e-Věstníku,
v tomto 15. letošním čísle si dovolíme znovu připomenout výjimečnou akci, přednášku dr. A. Vásquez 
a dr. T. Olofssona 12. 10. v Olomouci.
Přinášíme také dobrou zprávu pro včelaře z Prahy a bližšího okolí: znovu se rozbíhají populární 
Pražská včelařská setkávání, tentokrát v Toulcově dvoře v Hostivaři, každou první středu v měsíci. 
Pozveme Vás také na další zajímavé akce a ohlédneme se rovněž za právě skončenou ostravskou vý-
stavou Život na zahradě.

Redakce

Aktuality z Apimondie
Seriál komentovaných fotoreportáží naší delegace z letošní Apimondie v Kyjevě se uzavřel, všichni se 
nakonec vrátili ve zdraví domů. Vše si můžete prohlédnout na webu PSNV-CZ. Redakce e-Věstníku 
vyjadřuje kolegům upřímné poděkování za zprostředkování oněch nevšedních zážitků. 

Vzdělávání včelařů
Přednášky švédských apidologů Dr. Alejadry Vásquez a Dr. Tobiase Olofssona

Znovu si dovolujeme upozornit, že Katedra biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci ve spolupráci s Mendelovou společností pro včelařský výzkum pořádá 12. 10. 2013 před-
nášky dvou renomovaných švédských apidologů Dr. Alejadry Vásquez a Dr. Tobiase Olofssona.

Přednášky se uskuteční od 10 hodin na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 
Všechny podrobnosti včetně registračního formuláře najdete na webu MSVV. 

Podzimní seminář nástavkového včelaření – předběžná informace
Podzimní seminář se letos uskuteční 9. 11. opět ve Zbýšově. Základním tématem bude melecitóza, 
dotkneme se ale také tématu vody v medu. Po skončení semináře se uskuteční otevřené sezení rady 
PSNV-CZ pro zájemce. K veřejné debatě se nabízejí zejména témata: 
Letní školy, jejich další perspektiva, možné rozšíření a organizační i personální zajištění a
Svéprávný – tedy samostatný a zodpovědný včelař – vzhledem k častým dotazům včelařů, jak postu-
povat po letošních změnách ve znění MVO. 
Přesný program a další podrobnosti zveřejníme v příštím čísle a aktuální informace budeme průběž-
ně zveřejňovat na webu PSNV-CZ.

http://www.psnv.cz
http://www.varroamonitoring.cz
http://www.modernivcelar.eu
http://www.vcelar-farmar.cz
http://www.vcelarskeforum.cz/prazska-vcelarska-setkavani?utm_source=eVestnik&utm_medium=email&utm_campaign=2013-15
http://www.psnv.cz/
http://www.msvv.cz/akce/prednaska-zahranicnich-odborniku-v-olomouci-12-rijna-2013/
http://www.psnv.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=403&catid=36:psnv&Itemid=92
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Včelařská setkávání

Včelařské fórum spolu se serverem Včelky.cz si Vás dovolují pozvat na první přednášku z cyklu Praž-
ských včelařských setkávání pořádanou PSNV-CZ na téma:

APIMONDIA Kyjev 2013 – Nové směry ve včelařství
Přednášející: Ivan Černý

APIMONDIA Kyjev 2013 
– čerstvé zprávy účastníků výstavy i konference 
– Jak to bylo ve skutečnosti 
– Organizátoři a jejich managerský talent 
– Postřehy z dnešního Kyjeva 

a jako bonus 
– co se děje, když se nad Ukrajinou porouchá letadlo ČSA

Termín: středa 9. 10. 2013 od 18:00 hod.

Místo konání:
Středisko ekologické výchovy Hl. m. Prahy Toulcův dvůr
Kubatova 32/1, 102 00 Praha 10 – Hostivař

Souřadnice: 50°2‘53.997“N, 14°31‘9.228“E
Mapa: www.mapy.cz/s/8AXA
Městská hromadná doprava: přímo u místa konání je zastávka linky autobusu 177 „Toulcův dvůr“. 
Autobus 177 jede ze stanice metra „A“ Skalka 12 minut nebo ze stanice metra „B“ Vysočanská 33 
minut anebo ze stanice metra „C“ Opatov 8 minut.
Parkování: V blízkosti Toulcova dvora jsou dostatečné možnosti pro parkování osobních automobilů.

Občerstvení není zajištěno. Toalety jsou k dispozici. Během přednášky není povoleno pořizování au-
dio/vizuálních záznamů.

Vstupné:
 50 Kč – pro chovatele s vyplněným registračním číslem chovatele
100 Kč – pro ostatní

Tato přednáška je organizována s dotací podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb. v platném znění, v rám-
ci opatření technická pomoc, určené chovatelům včel v ČR.

za organizátory se na Vás těší Petr Mirovský (603 465 421) a Jakub Dolínek (603 935 136)

V případě dotazů nebo problémů nás kontaktujte na e-mailu pvs@vcelarskeforum.cz.

Na přednášku je vhodné se předem registrovat na adrese
www.vcelarskeforum.cz/prazska-vcelarska-setkavani

http://www.vcelarskeforum.cz/?utm_source=eVestnik&utm_medium=email&utm_campaign=2013-15
http://www.vcelky.cz/
http://www.psnv.cz/
http://www.psnv.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=232&catid=67:vizitka&Itemid=114
http://www.toulcuvdvur.cz/
http://www.mapy.cz/s/8AXA
mailto:pvs%40vcelarskeforum.cz?subject=Pra%C5%BEsk%C3%A1%20v%C4%8Dela%C5%99sk%C3%A1%20setk%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD
http://www.vcelarskeforum.cz/prazska-vcelarska-setkavani?utm_source=eVestnik&utm_medium=email&utm_campaign=2013-15
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Říjen 2013
POZVÁNKA

Na besedu, která se uskuteční 10. října 2013 v Clubu Hospůdky u Jury při Háji ve Slezsku.
Začátek v 16.00 hodin.

Téma besedy:  Přednáška Ing. Františka Texla z Vranova n. Dyjí 
Racionalizace chovu včelstev, problematika středních a velkých včelařských provozů

No, synci a děvuchy, už něni na včelnici co robič, tak do klubovny se nastěhujem a u pecky poroku-
jem. Podžim se nam naňu vkrada, ptačky z ni odhańa, liščim pokryva a na žimu připravja. A my zase 
do vařtatu dřevo nanošíme v pecku zatopime a do kučeňa se dame aby sme ten naš včeli provoz vy-
lepšili a na jaro připravili. Bo co do Vánoc něukučíme, to už po novým roku do jara něščihněme. Tak 
do roboty se dajme a u televize nělejkujme.

No, těch novot co jsme zas letos u včelařů a na výstávach a různých včelařských akcích viděli, je mno-
ho. Ne všechny dovedeme zhotovit. Mnohé však dovedeme ukutit ke svému potěšení, i když k profe-
sonalitě mají daleko. I profesionální výrobky, které jsme si zakoupili, potřebují mnohdy upravit, aby 
dobře sloužily. Na příklad takový YANNICK k léčbě včelstev na kleštíka včelího kyselinou mravenčí se 
osvědčil. Má však kromě výhod i své vady, které se snadno v naší dílně dají odstranit.
A nejen hmotné prostředky v našem včelařském provoze se dají upravit nebo opravit, ale i naše zna-
losti. Především pak četbou staré včelařské literatury. Především z minulých století.
V ní obzvlášť zjišťujeme, že mnohé dnešní propagované metody ve včelaření byly již dávno objevené 
a v mnoha případech oprávněně zavrhnuté, neboť jsou jen ke škodě včelařů, ba, co je horšího, sa-
motným včelstvům. Uvedu příkladem: stavba včelího díla na divoko.
Uplatňovalo se v minulosti s úspěchem, uplatňuje se v současnosti a bude se uplatňovat i v budouc-
nosti, ale jen v medníku při vydatných snůškách a v rámku ne na trámku. Stavba na trámku skončí ve 
většině případech přistavěním včelího díla ke stěnám úlu a k horní loučce spodního rámku.
Absolutně se nehodí do plodištích nástavků. To je odspoda 1 – 6. Včelstva tam vystavějí v rámku 
nejen dělničinu ale součastně i trubčinu, a ta je idealním životním prostředím pro kleštíka včelího. 
Zkušený včelář dovede si s tímto stavem rychle poradit a s tímto experimentem skončit hned v první 
sezoně. Horší je to u začínajícího včelaře. Ten má u svých včelstev zvýšené množství kleštíků včelích, 
které pak vede k samotnému úhynu včelstva při jeho přemnožení.
A to je jen jeden příklad z mnoha, jež novodobí výzkumníci bez dlouhodobých zkušeností předkládají 
včelařské veřejnosti coby zaručený recept na úspěšné včelaření s vysokými výnosy
A protože my, Slezanisté, stojíme pěkně při zemi, zveme Vás na tuto besedu, jež bude jistě přínosem 
nejen pro Vás, ale i pro nás.

V. Žídek

1983 – 2013
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Život na zahradě
V Ostravě se konala ve dnech 27. – 29. září výstava Život na zahradě, na níž byla také řada včelařských 
expozic. Svůj stánek tam měla také PSNV-CZ. A protože e-Věstník je periodikum po výtce spolkové, 
zaměříme se především na naši expozici. Protože ne všichni se do Ostravy dostali, zeptali jsme se na 
podrobnosti jednatele PSNV-CZ Ing. Lukáše Mately, jenž činnost na stánku letos koordinoval. Omlou-
vám se, s Lukášem si už dlouho tykáme, tak to pro tentokrát nebudeme měnit …

e-Věstník: V minulosti byly s naším stánkem určité problémy a souvisely hlavně s neúměrně vysokou 
cenou za pronájem. Za jakých podmínek se naše expozice letos uskutečnila?
L. Matela: Již druhý rok máme jako občanské sdružení výstavní plochu zdarma (náklad kolem 
6000 Kč/m2 si dovolit hradit nemůžeme). Platili jsme tedy stejně jako vloni „pouze“ přípojku el. ener-
gie a ohraničení stánku, což bohužel také není nejlevnější záležitost (cca 6500 Kč)

e-Věstník: Co všechno se dalo do tohoto prostoru vměstnat?
L. M.: Tradičně zde byl dlouhý stůl s nabídkou starších i nejnovějších čísel časopisu Moderní včelař 
a jeho příloh (šablonky pro hyg. test, pexesa, omalovánky), ukázka úlové sestavy Langstroth (kolem 
níž vlastně PSNV-CZ před 13 lety vznikla), vypalovačka cejchů na úly, no a 4 stolečky coby zázemí hos-
tů v tradiční včelařské kavárně.

e-Věstník: Zkusme srovnat letošní a loňský stánek: jaké novinky oproti loňské expozici náš stánek 
letos nabídl?
L. M.: Zajímavou novinkou byl netradiční „pozorovací úl“ – úl v němž byl instalován monitor s na-
hrávkou včel na plástu. Bezpečně tak bylo možné nahlédnout očkem do úlu, i když leckdo zpočátku 
s velkou nedůvěrou a respektem :-).
Letos byl na expozici kladen větší důraz na aktivity týkající se včelařského vzdělávání, vždyť toho není 
málo: vedle Letních škol, SOU v Blatné, Moravské škole v Hranicích, praktických jednodenních kursů 
přímo na včelnicích se právě rozbíhá rok připravovaný projekt Včelař-Farmář a také je znovuzahájen 
cyklus Pražských včelařských setkávání.
Již zaběhlou novinkou byly tradiční nástěnné kalendáře pro rok 2014. 

e-Věstník: Jaký byl o naši expozici zájem a kdo všechno dorazil?
K tomu fakultativní otázka z bulvárního rukávu: jaké osobnosti přišly do našeho stánku a jak jim chut-
nala naše káva?
L. M.: Samotná včelařská výstava nebyla nijak velká a nijak „přehuštěna návštěvníky“, tedy každý 
kolem našeho stánku minimálně prošel.
V pátek se zahájení výstavy tradičně účastní osobnosti veřejného života. Zpravidla se jedná o hejt-
mana nebo jeho zástupce. Letos (asi na to má vliv blízkost parlamentních voleb) se místo hejtmana 
objevil Lubomír Zaorálek, který ale na rozdíl od řady jiných hostů nahlédl do pozorovacího úlu s dů-
věrou a bez obav :-).
Naši kavárnu navštívili a nabídku dobré kávy využili snad všichni členové republikového výboru ČSV, 
kteří onen víkend ostravské výstaviště navštívili (snad až na jednoho).
Ale to hlavní, proč se akcí tohoto typu účastníme, jsou především včelaři a především „hledající“, za-
čínající včelaři. O ty nám jde na podobných akcích především.

e-Věstník: Byl na stánku tradiční konsultační koutek a o co měli návštěvníci největší zájem?
L. M.: Řada začínajících hledala jakékoli informace. Kontakt s nimi byl mimo jiné ve znamení vysvět-
lování vztahu oboru včelařství jako takového, zákonných povinností a občanských sdružení. V těchto 
záležitostech je (nejen u začínajících) stále poměrně malé povědomí a v tom osobně vidím určitý dluh 
PSNV-CZ. Ale to jsem trochu odbočil ...
Začínající, kteří se na včely teprve chystali, se velmi zajímali o letní školy. Vždy jsme se snažili je upo-
zornit na to, že pokud chtějí včelařit již v příštím roce, je nejvyšší čas shánět včely i úly právě nyní, 
jelikož na jaře už bývá často pozdě. A mezitím studovat a studovat...

http://www.vcelar-farmar.cz/
http://www.vcelarskeforum.cz/prazska-vcelarska-setkavani?utm_source=eVestnik&utm_medium=email&utm_campaign=2013-15
http://www.psnv.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=399&catid=34:oznamni&Itemid=80
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Přišli také někteří absolventi Letních škol (převážně té z Háje ve Slezsku), většinou pozdravit, ale i na 
radu, zejména ohledně nejpalčivějšího včelařského problému – tlumení kleštíka včelího, nejlépe jen 
organickými kyselinami. Velké povědomí o předběžné opatrnosti v souvislosti se syntetickými akari-
cidy a rizikem jejich nadužívání pochopitelně mají nyní čtenáři Moderního včelaře, zejména v souvis-
losti s posledním číslem 4/2013.
Také přišla řada na ožehavá témata: Zelená Bohdaneč (a obecně komerční velkoprovozy) a nová 
vyhláška týkající se MVP. Dle mého názoru je skutečně nutné nadále otevírat bolestivé téma soužití 
velkovčelařů vedle malovčelařů, aby se nám všem v poměrně vydatně zavčelené krajině lépe dýchalo.
V neposlední řadě jsem se dozvěděl o tom, co jsem zaregistroval pouze z doslechu – o odvčelených 
oblastech na území MS kraje vlivem zimních úhynů 2012/2013. Zdá se, že velkoplošné úhyny včelstev, 
jaké byly zaznamenány v sezóně 2007/2008 a 2011/2012 se postupně začínají objevovat lokálněji na 
menších územích celcích, zato již každoročně.

e-Věstník: Kdo se s Tebou na realizaci podílel?
L. M.: Převážnou část podkladů a materiálů tradičně připravujeme s otcem ve větším či menším před-
stihu. Vzhledem k tomu, že část tradičního osazenstva stánku letos byla na cestě do Kyjeva, objevily 
se stánku i nové tváře. I přes svůj mladý věk dovedly návštěvníky stánku zaujmout a zapálením pro 
věc i znalostmi přesvědčit o tom, že se na ně lze s důvěrou obrátit. Dovolím si touto cestou poděko-
vat Františku Heroutovi, Radku Hyklovi, Marku Konvičnému, Josefu Lekkimu, Josefu Monsportovi, 
Marku Segeťovi a Josefu Zelníkovi (až nyní si uvědomuji kolik je to Josefů) a také některým tradičním 
návštěvníkům, kteří přispěli k dobré náladě pozornostmi, třeba doma vypěstovaným vínem, pozdními 
broskvemi, štrůdlem či medovinou. I to bylo součástí příjemné atmosféry na stánku.
Mimochodem, když už jsme u těchto neformálních záležitostí: několik včelařů si ze stánku odneslo ne 
úplně běžnou kuriozitu, která se hodila spíše o patro níže (tam vystavovali zahrádkáři), a sice plody 
ačokči a plody dřínu jarního, obojí velmi atraktivní pro včely.

e-Věstník: Jak by se dalo stručně a Tvou optikou charakterizovat celkové vyznění celé výstavy pro 
obor i přínos naší letošní expozice?
L. M.: Význam výstavy pro obor jako celek bych asi nepřeceňoval, zejména význam letošní výstavy, 
která byla svým charakterem spíše menší (možná tomu přispělo i paralelní konání APIMONDIE). Na 
druhou stranu jsou tyto výstavy tradiční součástí včelařského dění a řadě „hledajících“ pomáhají zori-
entovat se v oboru, najít na jednom místě jak potencionální dodavatele včelařských potřeb, tak i dů-
ležité zdroje informací. Nějaký efekt takových výstav se projeví spíše blízké či vzdálenější budoucnosti.

Za e-Věstník se ptal J. Matl



 

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA  

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax: +420 227 010 191 

elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv 

 

Bankovní spojení: ČNB 4221011/0710 

IČ: 00018562 

Naše č. j.: SVS/2013/062805-G 

Vyřizuje: MVDr. Pavel Texl 

Telefon: 227010200 

V Praze dne 26.09.2013 

 

 

Pohotovostní služba, zajišťovaná Státní veterinární správou mimo úřední hodiny 

Vážená paní Juroszková, vážení páni předsedové, 

na základě dohody o spolupráci mezi Státní rostlinolékařskou správou a Státní 

veterinární správou ve věci sjednocení a zefektivnění systému hlášení případů podezření na 

otravy včel v souvislosti s možným použitím přípravků na ochranu zemědělských plodin, 

jakož i v jiných případech, kdy je potřeba neprodleně komunikovat se Státní veterinární 

správou jsme uvedli do provozu systém pohotovostních telefonních čísel na jednotlivé krajské 

veterinární správy Státní veterinární správy. Tato telefonní čísla jsou uvedena na webových 

stránkách Státní veterinární správy pod odkazem „organizační útvary Státní veterinární 

správy“ po kliknutí na konkrétní krajskou veterinární správu Státní veterinární správy na 

adrese www.svscr.cz. 

Současně s tímto oznámením bych chtěl poprosit zástupce chovatelských sdružení 

o uveřejnění této informace v nejbližším vydání časopisu Včelařství respektive Moderní 

včelař. 

Děkuji, s pozdravem 

Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D. 

ústřední ředitel 

podepsáno elektronicky 

 

 

Bc.Nikola Juroszková 

odborný referent 

STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA 

Ztracená 1099/10, Praha 6, 161 00 

 

RNDr. Václav Švamberk, předseda 

Český svaz včelařů, o.s. 

Křemencova 8 

115 24 Praha 1 
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