
ZÁPIS 
z krajského aktivu jihočeských včelařů

KOLENCE - okr. Jindřichův Hradec – 7.9. 2019

Řídící aktivu: Martin PALEČEK

Účast-okresy: CB -35,   JH-33,   PT-10,   CK-9,   PI-7,   ST-1

PROGRAM
 Zahájení  aktivu  –  provedl  řídící  aktivu  Martin  PALEČEK,  přivítal  včelaře  a

pozvané hosty

 Starosta obce NOVOSEDLY nad Nežárkou Mgr. Filip MENCL pozdravil účastníky

aktivu,  v  krátkosti  je  seznámil  s  aktuální  situací  v  regionu a popřál  úspěšné

jednání

 Poté se ujala slova MVDr. Andrea NOVÁKOVÁ. Ve svém příspěvku vyhodnotila

nákazovou situaci v rámci Jihočeského kraje a i ve srovnání se situací v ČR. 

Podrobněji  rozebrala  otázku  výskytu  varroázy v  Jihočeském  kraji  s  tím,  že

nejhůře  jsou  na  tom okresy  České Budějovice,  Tábor  a  Strakonice.  Bohužel

každým rokem stoupá procento zamoření varroázou. 

     Hniloba  včelího  plodu –  v  posledních  15-ti  letech  se  v  rámci  našeho  kraje  

nevyskytla. V roce 2016 bylo detekováno celkem 8 ohnisek v Královehradeckém 

kraji a v roce 2019 2 ohniska v Libereckém kraji.

MVP – v současné době je v rámci kraje 5 ohnisek ( Jindřichův Hradec -3, České

Budějovice -2). Situace ve srovnání s předcházejícími roky je znatelně lepší a to

i v porovnání s jinými kraji v rámci republiky. V roce 2018 bylo v kraji spáleno

celkem  38 včelstev

Martin PALEČEK se ujal slova a pokračoval  v doplnění informací o zdravotní

situaci v rámci Jindřichohradeckého okresu. V okrese je snaha, aby ošetřování

včelstev bylo prováděno komisionelně, v jednom termínu a na co největší ploše. 
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Upozornil také na problémy některých okresů s distribucí léčiv – zejména jejich 

pozdní předání chovatelům.

Přítel  Jan  MOUČKA  doplnil   své  vlastní  zkušenosti  s  aplikací  GABONU  –  

doporučuje jej ponechat ve včelstvu po dobu 5 až 6-ti týdnů.

Pokračuje dále MartinPALEČEK, informuje o přípravcích určených na boj proti  

varroáze.  Lze je rozdělit  do dvou skupin,  ty  které distribuje Výzkumný ústav  

včelařský DOL a ostatní ze zahraničí. Provedl srovnání množství účinné látky a 

ceny léčiva.  Jednoznačně jsou  na tom lépe  domácí  prostředky  a  to  v  obou  

parametrech. Dále informoval o tom, že BEE-SAFE již není dotován. 

MVP -počet ohnisek se od roku 2014 postupně snižuje. V rámci ČR se Jihočeský 

kraj pohybuje v průměrných hodnotách. Byly promítnuty ukázky „pořádku“ na  

některých  konkrétních  stanovištích  při  prohlídkách  včelstev.  Apeluje  na  

udržování pořádku a základní hygieny v chovech. Dále byly popsány a ukázány  

znaky MVP- táhnoucí se kaše a příškvary. 

Další  informace  se  týkala  nového  veterinárního  zákona  podle  nejž  skončila  

akreditace  všech  dosavadních  prohlížitelů  včelstev.  Na  stole  je  teď  otázka  

proškolení nových prohlížitelů, které provádí Mendelova univerzita BRNO a je za 

poplatek v řádu tisíců korun. Př. ZIMEN – informoval o tom, že v rámci okresu 

České Budějovice  jsou  nově  proškoleni  4  prohlížitelé.  Finanční  úhrada  byla  

poskytnuta z krajské dotace na rok 2019.

Nový kod  EpM 160  – vyšetření  v  OP MVP (1vzorek/10včelstev),  hrazeno ze  

státních prostředků. Při potvrzení výskytu nebezpečné nákazy do 15% se likvidují

jen postižená včelstva, nad 15% všechna včelstva na stanovišti.

Dále  se  hovořilo  o  otravách  včelstev vznikajích  po  aplikaci  chemických  

prostředků na ochranu porostů zemědělcem.  Chovatelům se doporučuje, aby se

pokud  možno  nejprve  domluvili  se  zemědělcem na  náhradě  škody.  Nejlépe  

pokud je takováto dohoda v písemné podobě, podepsána oběma stranami.Je to   

nejsnažší  cesta jak problém vyřešit.  Pokud domluva není  možná,  přikročit  k  

oznámení z podezření z otravu na veterinární správu.

Další informace se týkala vyhlášky o veterinárních a hygienických popžadavcích 

na  živočišné  produkty (med  a  matří  kašička).  Podrobně  byla  rozebána     

problematika tzv. prodeje ze dvora.
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 Problematika dotací a grantů 

*Grant  Jihočeského  kraje  pro  rok  2020 –  podpora  činnosti  Okresních   

včelařských organizací  – vyslovena žádost o specifikaci na co využít dotační  

prostředky. Pro rok 2020 se počítá s částkou cca 700.000Kč

*Grant pro začínající včelaře

*Padl návrh na opakované celoplošně vyšetření na MVP v rámci kraje hrazené z 

prostředků kraje

*Dotace 1.D pro rok 2019 – veškeré informace jsou obsaženy v Oběžníku ČSV 

č.1/2019.  Termíny  jsou  avizovány  i  v  CISu  na  titulní  straně.  ZO  veškerou  

dokumentaci zpracovávají v CISu. Př. MOUČKA doporučuje výborům ZO, aby si 

všechny dokumenty také vytiskly v papírové podobě. Podává informaci o tom,  

že  pro  dotaci  1.D  v  letošním roce  je  vyčleněna  suma 105milionů  Kč,  je  to  

navýšení  o  proti  roku  2018,  tam  byla  rozdělena  částka  80milionů  korun.  

Zdůrazněny doby uchovávání dokladů, žádosti o dotace 1rok. Seznamy o  

vyplacení dotace 1.D – 10let. Členský příspěvek se zvyšuje o 100Kč, tedy nově

na 300Kč. 

*Evropské dotace  pro rok 2019 vyčleněna částka 64,3milionu Kč. Nové nařízení 

vlády  č.148  z  17.června  2019  specifikuje  nové  podmínky  čerpání  evropské  

dotace. Změny jsou zejména   v  oblasti  vzdělávání,  technická  pomoc  –  

pořízení  nového  zařízení.  Podrobně  rozebráno  i  s  komentářem  v  časopise  

Včelařství č. 9/2019 – vnitřní příloha.

Upozornění na  objednávání vzdělávacích akcí –  pouze v  CISu a cestou přes  

Nasavrky. Je omezen jejich počet na 1.200/rok.

*Upozornění na registraci ve spolkovém rejstříku – netýká se ZO v Jč. Kraji

*Příroda, včely a člověk,o.p.s. - informace o novém subjektu ve VČELPU, převzal 

v lednu 2019. Včelařská stanice Jablo|ňany je na prodej

*Výkazy majetku – podávají se do 30.6. kalendářního roku za předcházející rok. 

Mohou být i sankce za neplnění tohoto úkolu. 

*Statistický výkaz včelařství v Jč.kraji - narůstá počet neorganizovaných včelařů, 

v roce 2015 jich bylo 124 a v roce 2018 – 272

*Výroční členské schůze  rok 2020 je rokem volebním, bude docházet k volbě  

nových výborů ZO, na okresních konferencích budou voleny nové okresní výbory 

a delegáti na celostátní sjezd. S kandidáty do funkcí na všech úrovních je nutné 

jejich kandidaturu předjednat, aby se předešlo  eventuálním nedorozuměním,   
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rep. nezvolení.

 Diskuse

*Př.  Petr  STIBOR vyzývá delegáty  aktivu,  aby eventuální  podněty  ke změne  

Stanov ČSV byly podány co nejdříve

*Př. BROUKAL – Soběslav – vznáší dotaz zda je nový chovatel, který přijde do ZO

povinen předložit doklad o zdravotním stavu přivážených včelstev – odpovídá  

MVDr. NOVÁKOVÁ  - ANO je povinen

*Př. VYHNAL – Lomnice nad Lužnicí – Hlášení o počtu včelstev do úe Hradišťko, 

možnost elektronického odeslání. Doklad si vytisknout v CISu, ale již neposílat s 

hromadnou zásilkou.

*Př.  Jan  MOUČKA  –  informuje  o  prostředku  B-401,  což  je  prostředek  na  

ošetřování souší proti zavíječi voskovému

*Př. ŘEHOŘ – Tábor doporučuje kupovat oddělky nejraději z nejbližšíhjo okolí  

kupujícího, zde je daleko lepší znalost nákazové situace než odněkud z daleka. V

případě  eventuální  otravy  včelstev  je  dobré  mít  se  zemědělcem  uzavřenou  

písemnou dohodu o náhradě škody.

*Př. Petr SEDLÁČEK- Lužnice – informoval o tom, že pravděpodobně v červenci 

2020 bude v Třeboni u nádraží otevřen nový sklad a nová prodejna včelařských 

potřeb.

*Př. Josef ZIMEN – České Budějovice – vyzývá k podávání podnětů na co využít 

financí od kraje v roce 2020, co koupit pro včelaře

*Př. František LUST – z titulu zástupce předsedy UKK informuje delegáty o tom, 

že pouze dva kraje v rámci republiky uspořádaly krajský aktiv hrazený z vlastních

prostředků

 Závěr

přítel  Josef  ZIMEN  –  předseda  KKV  Jihočeského  kraje  děkuje  za  účast  

zástupcům ZO a okresů, zejména děkuje  všem funkcionářům, kteří se podíleli 

na přípravě krajského  aktivu,  zvláště   pak  Martinu  PALEČKOVI,  ktrerý  nesl  

hlavní tíhu odpovědnosti.  Tímto konstatováním byl krajský aktiv jihočeských  

včelařů ukončen.

Kolence. 7.září 2019                                                               Zapsal: Miroslav J e l í n e k




