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1/2022 
Váženímčlenovémokresnímorganizace,                                                                                                                                                                                  

                                           konečně jsme se dostali k vydání nového zpravodaje. Nových věcí, které 

stojí za zmínku se událo dost. Nicméně bychom rádi viděli nějakou zpětnou vazbu od vás, co vás 

trápí, co bychom pro vás měli udělat, jaké informace vám chybí, ale i připomínky ke Svazu, 

svazovému časopisu Včelařství nebo i k našemu Zpravodaji. Ale také bychom přivítali nějaký 

příspěvek, zkušenost či radu, která by náš Zpravodaj oživila. Pokud uskutečníte členskou schůzi, rádi 

se jí zúčastníme, seznámíme vás s naší činností a také jsme schopni zajistit přednášku. Prostě rádi 

bychom vrátili do ZO spolkový život, kdy se včelaři rádi uvidí, získají nové zkušenosti, případně 

předají svému okolí svoje zkušenosti. V polovině prosince konečně proběhl dlouho odkládaný Xl. 

Sjezd včelařů. Oficiální zpráva je níže.  K tomu bych doplnil, že první zasedání  Republikového výboru 

se v lednu neuskutečnilo ze známých důvodů. Pro nás je důležité, že náš okres má ve vrcholném 

orgánu ČSV dva zástupce a jednoho náhradníka, což je zcela mimořádné zastoupení ve vrcholových 

orgánech. Takže vy, členové Svazu v našem okrese se můžete těšit, že budete mít informace – jak se 

říká - z první ruky.  Ovšem důležitá je tak zpětná vazba, vaše připomínky a požadavky na Svaz byste 

měli prostřednictvím funkcionářů vaší domovské ZO přenášet na okresní výbor, abychom s nimi 

mohli dál pracovat a prosazovat tak vaše zájmy. Dá se využít i elektronická komunikace. V loňském 

roce byla svazová činnost slabá kvůli omezením, která jsou všeobecně známa. Až do prosincového 

sjezdu Republikový výbor fungoval ve starém složení. V poslední době z nákazových důvodů 

fungoval velmi omezeně.  Doufejme, že v letošním roce  konečně tato opatření zmizí. A že se to 

projeví v práci jak RV tak i v našich ZO v okrese. A my se  budeme  moci zúčastnit akcí, které se mám 

v minulém roce nepodařily realizovat a chtěli bychom je uskutečnit letos.  I když situace přes 

povzbuzující zprávy je stále nejistá, prognózy odborníků se liší a dokonce jsou tak různorodé, že si 

v některých případech i vzájemně odporují. Koncem ledna byla z těchto důvodů odvolána 

očekávaná přednáška doc. Antonína Přidala v Kroměříži, o kterou byl zájem i mezi včelaři z jiných 

okresů.  Takže dnes je těžké říct, jaké aktivity se v tomto roce uskuteční pro včelaře našeho okresu. 

Nicméně i tak něco vám, našim členům nabízíme.  Pro ty ZO, jejichž členové  mají zájem o zlepšení 

genetiky svých včelstev máme nabídku. Můžeme zajistit matky F1 po inseminovaných a prověřených 

matkách linie Singer původem z Kývalky od ing. Oldy Veverky a F1 po Sklenar původem 

z rakouského Mistelbachu od Vítka Marady. ZO ČSV Chvalčov – Podhostýnsko tuto možnost 

opětovně využila a její členové odebrali  v roce 2021 těchto matek 52 kusů. ZO Chvalčov tyto matky 

zajišťuje již čtvrtým rokem. Jedna matka stála v loňském roce 400 kč a poštovné 70 kč. Zásilky byly 

po 10 matkách, takže 7 kč na jednu matku.  Dále jsme schopni zajistit mimo dolských léčiv organická 

léčiva a sice APIGUARD a THYMOVAR, to jsou léčiva na bázi thymolu, dále kyseliny mravenčí, 

mléčnou a šťavelovou.  Ti pokrokoví včelaři již používají jen tato léčiva a výsledky mají výborné. 

Bohužel, je dost včelařů, kteří sází na jistotu a používají pouze tzv. tvrdou chemii. Ale s těmi asi nic 

nenaděláme. Chvalčovští ovšem mají tu zkušenost, že lidé ze širokého okolí mají zájem o jejich med, 



protože mezi spotřebiteli medu se velmi rychle rozšířila informace, že tvrdou chemii na Chvalčově 

nepoužívají. A někteří kupující rovnou říkají, že si rádi připlatí, když ví, že med je takto léčených 

včelstev. Letos ovšem je medu všeobecně málo, tak problém s jeho odbytem asi nemá žádný včelař.  

                                                                          Stanislav Doležel, předseda OO Kroměříž 

 

 

 

Oficiální zpráva o konání sjezdu 

 
XI. sjezd ČSV se sešel v pražském Top Hotelu Praha na Chodově na svém jednání 11.-12.12.2021. 

Ze 129 delegátů se zúčastnilo 111. I v současné složité době za trvání nouzového stavu se podařilo 

sjezd připravit na vysoké úrovni. Bohužel na rozdíl od minulých sjezdů nemohli být z hygienických 

důvodů přítomni hosté. 

Program probíhal podle plánu. Sjezd schválil Zprávu o činnosti a hospodaření za r. 2016-2020, 

Zprávu o plnění hlavních směrů a úkolů svazu mezi sjezdy, Zprávu o činnosti Ústřední kontrolní 

komise ČSV. Provedl řadu změn Stanov ČSV, schválil nové složení Republikového výboru ČSV a 

samozřejmě uložil řadu úkolů. 

Hlavní pozornost se jako vždy upírala k volbám nových orgánů svazu, které budou pracovat v 

nadcházejícím volebním období. 

Volba členů Ústřední kontrolní komise ČSV proběhla oproti zvyklostem veřejně. Poprvé na jednání 

byl použit elektronický hlasovací systém, což rozhodování velmi zrychlilo. I proto se delegáti 

rozhodli volit členy ÚKK veřejně po jménech. 

Výsledek volby: předsedkyně Marie Bučánková, místopředseda Stanislav Doležel, členové Hana 

Surá, Radek Stehlík, Petra Mikšovská. 1. náhradníkem byl zvolen Zdeněk Sedlář, 2. náhradníkem 

Aleš Frühbauer. 

Volba předsedy svazu proběhla tajně. Již v prvním kole získala nadpoloviční většinu hlasů staronová 

předsedkyně Jarmila Machová. V rámci 1. zasedání Republikového výboru ČSV došlo i k volbě 

členů Předsednictva RV ČSV. Aklamací po jménech byli zvoleni Jiří Vaněk z Okresní organizace 

ČSV Domažlice, Petr Hájek z Okresní organizace ČSV Praha-západ a Miroslav Štěpán z Okresní 

organizace Rychnov nad Kněžnou. Do plného počtu členů PRV schválených Republikovým výborem 

(7) – chybí 3 funkcionáři. Ti budou zvoleni příští rok na lednovém zasedání RV. Tam také dojde k 

volbě místopředsedů. 

V průběhu sjezdu bylo předáno vyznamenání Miroslavu Štěpánovi. Obdržel odznak Vzorného 

včelařského pracovníka. 

V závěru jednání XI. sjezdu ve svém vystoupení předsedkyně předestřela nejdůležitější úkol pro nové 

vedení svazu. Podle jejích slov v současné době plné různých opatření, kdy doba kovidová již dva 

roky zásadně omezuje naši spolkovou činnost, a kdy se dají očekávat v důsledku velkého zadlužení 

státu škrty ve veřejných rozpočtech, které se pravděpodobně nevyhnou dotacím, udělá vedení svazu 

vše pro to, aby byly zajištěny všechny činnosti svazu tak, jak jsou naši členové zvyklí a jak potřebují. 

Protože hlavním úkolem orgánů svazu je sloužit svým členům. 

Po schválení Usnesení XI. sjezdu ČSV byl sjezd ukončen. 

 

https://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/usneseni-xi-sjezdu-csv_2021.pdf


 

Je třeba objednat léčiva 

Měl k povinnému vyšetření jsme všichni odevzdali a nyní čekáme na výsledky. Každý zodpovědný včelař 

ovšem průběžně kontroluje spady roztočů ve svých včelstvech, takže má přehled a informace z jarního 

vyšetření nepotřebuje. Hromadný vzorek nevypovídá to, co konkrétní spady z jednotlivých včelstev. A každý 

z nás ví, že jsou tam mnohdy velké rozdíly. A s takovými informacemi bychom měli pracovat především. Do 

konce února bychom si měli prostřednictvím svých důvěrníků  objednat léčiva na letošní rok. Samozřejmě 

jsme schopni zajistit vše co je na trhu. Pro osvěžení paměti – co nabízíme. My máme dobré zkušenosti 

s některými preparáty a proto je i letos doporučujeme. Není u nich prokázána rezistence, takže účinnost je 

stále vysoká.  Proto doporučujeme a používáme po snůšce APIGUARD – účinná látka THYMOL. Někomu víc 

vyhovuje kvůli aplikaci THYMOVAR se stejnou účinnou látkou THYMOL, ale pásky nejsou tak vysoké jako 

vaničky APIGUARDU, tak lépe se dávají pod strůpek.  Kyselinu mravenčí 65% a 85% máme k dispozici stejně 

jako kyselinu šťavelovou a mléčnou. Dále je možno si objednat dolská léčiva, která se ti včelaři, kteří o tom 

něco ví, snaží omezit, zejména k opakovanému používání. A to kvůli reziduím ve vosku a také proto, že tato 

tzv. tvrdá chemie snižuje imunitu včelstev. Opakuji, že jsme schopni zajistit vše co je na trhu i z organických 

léčiv. Je třeba vědět, že některá léčiva jsou pouze úplně stejné kyseliny, jen pod nějakým obchodním názvem 

a jsou již připravena ke vložení do úlu. Jsou mnohonásobně dražší, ale se stejným účinkem. Třeba Oxuvar – 

kyselina šťavelová, Formidol – kyselina mravenčí. Kdo tedy je ochoten z neznalosti platit zbytečně za tyto 

přípravky, zajistíme mu je také. Kupují je včelaři, kteří nechodí na přednášky a jejich odborný obzor je k jejich 

vlastní škodě omezen pouze na obchodní nabídky různých dodavatelů. Holt informace jsou důležité a kdo je 

nemá tak za to platí. Protože žijeme v době, kdy se platí za vše, tak se platí i za informace. Pouze my včelaři 

zatím poskytujeme našim včelařům přednášky bezplatně, možná proto si jich někteří neváží a ke své škodě je 

nevyužívají. Každý včelař by si měl uvědomit, že zemědělská činnost v okolí - ošetřování plodin chemií a 

k tomu ještě, mnohonásobné ošetření dolskými přípravky nabourává imunitu včelstev více než jsme si 

ochotni připustit. Impulsem k zhoršení zdravotní situace bývá již období po prvních postřicích. Znám také 

reakce včel na tyto postřiky - jsou více agresivní a zvýšená úmrtnost se sice nedá prokázat, ale existuje. 

Zejména pak kontaminovaný pyl a nektar pak dokonají podtržení imunity. Všichni dobře víme, že chemie je již 

dost na polích, tak proč ji ještě dávat do úlů.  Nicméně použití těchto léčiv je snadné a účinnost zatím dobrá, 

takže komu jedy nevadí a svým zákazníkům se nechválí  že je používá, může si je objednat. Organické kyseliny 

a thymol používají ti včelaři, kterým není prostředí ve kterém žijeme my i naše včely lhostejné. Myslím že 

každý z nás má raději jablko z vlastní zahrady, než to velké a nádherné ze supermarketu, které je takové díky 

mnohonásobným postřikům. Takové chutná lidem, ale škodlivý hmyz si ho nevšimne, proto je takové. Ale u 

medu to mnohým z nás nevadí. Je to vše otázka informací a funkcionářů ZO. Někde jsou jednotliví včelaři, 

kteří léčí pouze organiky. A někde – a to i v našem okrese – takto léčí celá ZO. Takže pro ty konzervativní 

máme VARIDOL k podzimní fumigaci. Pro ty, kteří mají i na jaře vysoký spad – více jak 3 roztoče na včelstvo 

máme k dispozici M 1 AER k jarnímu ošetření – natřením zavíčkovaného plodu s následnou fumigací 

VARIDOLEM. Tato dolská léčiva nezavrhujeme, ale bylo by dobré je používat v krajním případě a s rozvahou. 

Zkrátka mít je v rezervě. Na hodně podobných léčiv si díky častému a nesprávnému použití  roztoči vytvořili 

imunitu. VARIDOL je jeden z mála, který je ještě účinný přes 90%. Ředitel VÚVč v Dole ing. Veselý říkával, že 

je třeba léčiva střídat a tak zachovat jejich účinnost. Podle objednávek v našem okrese je zřejmé, že většina 

včelařů léčí pořád stejně a pak se diví, že např. FUVALINÁT má účinek jen 45%. VARIDOL je poslední léčivo, 

které je ještě účinné, proto bychom ho měli používat opravdu s rozvahou. Ale bohužel je mezi námi dost 

takových, kterým je to jedno. Po nás potopa. Jak se říká, bij lišku po hlavě, nezakokrhá….Takže do konce 

února potřebujeme znát vaše požadavky na léčiva, abychom je mohli zavčas objednat a zajistit. 

                                                                                                                                                     František Rudý 



Drvodělka fialová  -  Xylocopa  violacea  

Před mnoha lety jsem byl na dovolené na Krétě a zaujala mne tam velká černá včela, která tam často létala 

z květu na květ. V posledních letech jsem si na ni vzpomněl, protože se objevuje často i u nás. Již více lidí se 

mne ptalo co je to za včelu, proto se s vámi rád podělím co jsem o ní zjistil. V souvislosti se změnou klimatu 

migrují drvodělky dál na sever. 

 

Je to velká samotářská včela, Kterou si můžete splést se čmelákem, ale jen na první pohled. Fialová se jí říká 

proto, že při odlesku letního slunce její křídla skutečně jakoby na nich hrála tato v přírodě spíše ojedinělá 

barva. U nás se v posledních letech objevuje ve východnějších oblastech. Samička má délko 2,5 cm a je 

možno ji spatřit během celého vegetačního období, tedy od jara do podzimu. Ráda se usadí v dutině stromu,  

v dřevěném špalku a může se zabydlet i ve hmyzím domku. Tyto Drvodělky jsou skvělí letci a bez problému 

překonají velké vzdálenosti. Přibližně na začátku května proběhne páření a trubec uhyne, zatímco samička 

hledá vhodné obydlí. Připraví si několik skrýší, z toho některé jako vyloženě zásobní. 

                                                                                                                                                     František Rudý 

 


