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Úvodník
Milé čtenářky, milí čtenáři e-Věstníku
letí k Vám 8. letošní číslo. Vznikalo
poměrně hekticky, protože se vyskytlo pár
aktualit, které bylo nutno rychle sdělit.
A abychom poměrně pochmurnou náladu
řádek, které následují bezprostředně pod
úvodníkem, trochu vylehčili, přidáme

odkaz na písničku, jež tak trochu dost odráží
pocity těch, kteří prožívají konflikt
poslušnosti či víry a zdravého rozumu ve
věci zimní měli…
A pro ctitele cesty k pramenům (ad fontes)
volitelně ještě jedna z podob originálu.
redakce

Ze Společnosti
MKZ, VLP, KŠ, zimní měl a zdravý rozum
Milé kolegyně, milí kolegové,
ke konci minulého roku byla zveřejněna
Metodika kontroly zdraví a nařízené
vakcinace (MKZ) na rok 2017. Text je
k dispozici na webu SVS.
Včelaření a včelařství se týkají pasáže
kapitoly I/B/12 a II/B/19, podrobněji jsou
uvedeny na Interním fóru (IF) PSNV-CZ,
kde je možno k nim vést debatu.
Pokud se zaměříme na pasáže týkající se
varroózy, zejména pak na období konce
starého a začátku nového roku (zima
a předjaří), zjistíme, že tak nějak nemůžeme
nereagovat. Proč?
Totiž: na jaře t. r. byly registrovány 2
veterinární léčivé přípravky (VLP)
s účinnou látkou KŠ, totiž VarroMed
a Oxuvar (referovali jsme o tom v čísle
4/2017 e-Věstníku).
Při zimním ošetření v bezplodém období
(často to bývá a je velice efektivní kolem
Vánoc) trvá pak léčebný spad po ošetření

přípravkem s KŠ (pokap) 6 – 8 týdnů. A tu
nastává problém: je zde povinnost odevzdat
vzorky zimní měli nejpozději do 15. 2. V
praxi se měl balí a vzorky odevzdávají cca
koncem ledna, horlivci beroucí odevzdání
vzorků jako soutěž s názvem Kdo dřív
bývají ještě rychlejší.
Z toho plyne, že ve vzorcích měli od
včelstev ošetřených VLP s účinnou látkou
KŠ nebude přirozený spad (on tam není tak
jako tak, zejména u včelstev zimovaných ve
více nástavkách, ale o to nyní nejde).
Naopak: bude tam spad léčebný.
Z toho pak plynou další kroky: totiž: pokud
bude nalezen v měli větší počet roztočů
(onen léčebný spad), bude chovatel nucen
provádět další operace řízené chemické
války na jaře…
Že je to v rozporu s logikou věci, je nasnadě.
Je řada možností, jak namítat a co navrhovat
jako alternativu. Proto vlastně chceme
iniciovat interní debatu.

8 / 2017
18. 5. 2017
A teď:
1. místopředseda PSNV-CZ, kolega
V. Hajný, inicioval před časem schůzku
s náměstkem ministra zemědělství Ing.
Jiřím Šírem (Sekce zemědělských komodit,
zahraničních vztahů a ekologického
zemědělství) a následně i s náměstkem
ministra zemědělství Mgr. Patrikem
Mlynářem (Sekce lesního hospodářství).
Oba dva náměstci a jejich sekce mají totiž
obor včelařství na starosti. A ony schůzky
se ku podivu i konaly. Na další schůzce ve
středu 10. 5. se již jednalo s “výkonnými
pracovníky” ministerstva zemědělství
a SVS. Za PSNV-CZ se jí účastnili:
V. Hajný, P. Texl a B. Gruna. Témata:
biovčelaření, zimní měl, tlumení V. d.
v souvislosti s novými VLP. Jednací čas: 2
hodiny.
Byli tam i další účastníci, např. za MZe byl
přítomen Ing. Saksún, za SVS MVDr. Pavel
Texl a MVDr. Leoš Čeleda.
Na této schůzce se o výše uvedeném
bouřlivě debatovalo a vznikl návrh, aby
PSNV-CZ své argumenty podala písemně,
nejlépe tak, aby mohly být projednány na
schůzce 14. 6., jež se prioritně bude zabývat
morem včelího plodu a financováním
programu eradikace. Ale prý v bodě
„Různé“ dostaneme slovo.
Nyní jsou další varianty:
1. PSNV-CZ půjde sama za sebe (ale
v kontaktu bude i s dalšími sdruženími).
Už byla ostatně oficiálně pozvána na
základě účasti na zmíněné schůzce.
2. Nastane hektická komunikace s dalšími
sdruženími, které také zašlou své
stanovisko nebo se budou chtít účastnit
tohoto jednání.
3. Spolky sdružené v Asociaci včelařských
spolků se domluví a vydají společné
stanovisko.

Vše je každopádně třeba (v případě, že
výzvu přijmeme) mít hotové k 7. 6., tedy
času není mnoho. Ale pokud chceme něco
změnit, nebo aspoň své k tomuto tématu
říci, máme nyní konkrétní šanci.
Proto otevíráme diskusi k této zapeklité
věci, neboť ti, kteří budou naše stanovisko
presentovat, by rádi měli mandát členů
a znali i jejich názory. A členové zase jistě
budou rádi mít informace o tom, co tam naši
zástupci budou říkat. Dovolujeme si tedy
požádat Vás, členy PSNV-CZ o Vaše
názory, o to, jak tuto problematiku vidíte
právě Vy. Debata již byla iniciována ve
zvláštním vlákně na interním fóru (IF)
PSNV-CZ.
Již se také chystají argumenty a zmapování
problému (zpracovává skupina, jejíž
činnost koordinují V. Hajný a B. Gruna),
což se objeví velmi brzy na IF také.
S díky za Vaše nápady a názory za radu
PSNV-CZ
J. Matl
P. S.: dovolím si ještě malou osobní
poznámku: Ti, kdož toto téma již delší dobu
sledují, jistě vidí, že vše se už po několikáté
opakuje, a vždy podle takřka stejného
scénáře… Vždy je nějaká sešlost, účastníci
požádáni o stanovisko, to zpracováno,
předneseno a předáno. A nic… Argumentů
již za tu dobu padlo bezpočet, byly
publikovány v tisku (Moderní včelař,
tisková zpráva, web PSNV-CZ).
Máme i oficiální stanovisko vedení PSNV
z března r. 2015. Jde o relevantní
a o odborně zdůvodněné poznatky opřená
stanoviska.
Můžeme si právem tedy položit otázku,
proč snášet další argumenty, když je nikdo
vlastně nebere v potaz a jen formálně
vyžaduje z důvodu, aby to nějak vypadalo.
Je to legitimní otázka. Stejně jako názor
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toho, kdo řekne, že je třeba vytrvat stejně
jako ta kapka, co postupně vykape do
kamene tu prohlubeň.

názoru, že oboru by více prospěla služba,
informování a pomáhání či sdílení než
nařizování, kontrolování a sankcionování…

Jedno další je také společné: celé se to vždy
odehrává ve spěchu, hr, hr… A navíc
v sezoně, to proto, že ti, kteří to připravují,
včely nechovají a vlastně asi žádné názory
ani nepotřebují, neboť se hraje o něco
jiného. Pamětníci argumentací o jedné
vedoucí roli jistě již vědí, ostatním bude
jistě stačit, když si dají dvě a dvě
dohromady. Vždycky jsme byli toho

Můj názor: na tuto hru nepřistupujme.
Jednejme dále, ale říkejme to, co říkáme už
léta.
Nepřistupujme
na
utilitární
kompromisy, naše stanovisko je poctivé,
odborně podložené a pro obor přínosné,
o čemž jsme přesvědčeni. To, že se kdesi
bojuje o něco jiného, není náš problém.
J. Matl

Pozvánka na výstavu
Milé kolegyně, milí kolegové,
PSNV-CZ bude mít premiérově stánek na
výstavě Natura viva v Lysé n. L., a to 24. –
28. 5. 2017.
Jednak bychom rádi pozvali k návštěvě
stánku a k utěšeným hovorům Vás všechny,
kdož to nemáte daleko či kteří máte
motivaci potkat se.
Jednak bychom potřebovali pomoci v úterý
23. 5. později odpoledne postavit
a nainstalovat stánek. A hodilo by se pár
dobrovolníků i na další dny, zejména na

středu 24. až neděli 28., kdy tam bývá
tradičně dost cvrkot. Pokud byste mohli
pomoci, kontaktujte, prosím, ředitele
kanceláře kolegu Radka Hykla, jenž celou
logistiku této akce má na bedrech
(reditel@psnv.cz, tel. 773 899 716).
S díky za ochotu
J. Matl
P. S.: Včelařský den na výstavě bude
v sobotu 27. 5. Informace o přednáškách
najdete na této adrese.

Animal TECH je za námi
Přinášíme několik snímků ze stánku PSNVCZ na právě skončeném veletrhu Animal
Tech (11. - 14. 5., Brno). Jejich autorem je
L. Matela, jenž k naší účasti dodává:
Přinášíme jednak pohled na náš stánek, ale
také od našeho stánku z různých směrů.
Expozice PSNV byla úspěšná. Na stánku se

zastavila nejen spousta našich členů, přátel,
sympatizantů a známých, ale také partneři,
s kterými přicházíme do styku na oficiálních
jednáních na MZe a jinde.
.
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Med roku 2017

Je všeobecně známo, že v ČR chybí
celostátní soutěže a přehlídky medu, které
jsou v mnohých státech již zavedené a dobře
propracované. Pro příklad uveďme třeba
britskou National Honey Show, jejíž tradice
je věru velice dlouhá. I v ČR je taková
soutěž i oslava medu velmi potřebná, na
tom panuje shoda řady subjektů, které do
obecné rozpravy o medu a včelích
produktech stále více a aktivněji vstupují.
Byla jen otázka, kdo začne a kdo to
odpracuje…
Ta věc má vícero rovin:
Patříme mezi země s největším počtem
včelařů na obyvatele, ale fundovaná
nabídka a prezentace medu přímo od
včelařů není na požadované výši. Proto
jsme v roce 2015 při vzpomínkových
oslavách 150 let od 1. veřejné presentace
medometu připravili medovou soutěž, která
měla velmi pozitivní ohlas. V druhém
ročníku soutěže s názvem „Med roku 2016“
se sešel již dvojnásobný počet přihlášených
vzorků medu. Úspěch obou pořádaných
ročníků u odborné i laické veřejnosti nás
zavazuje tuto akci zopakovat i letos.

Třetí ročník soutěže „Med roku 2017“ se
uskuteční ve dnech 16. – 17. září 2017
v Brně, Lužánkách – Středisku volného
času, a to za finanční spoluúčasti
Ministerstva zemědělství České republiky.
Celý víkend je plánován jak pro včelaře, tak
pro zajímající se aktivní veřejnost, neboť
jsme toho názoru, že právě jí je třeba život
včel, produkty včelí píle i ostatní souvislosti
představovat.
Kromě soutěže medů se můžete těšit také na
odbornou mezinárodní konferenci na téma
Krajina pro trvale udržitelný chov včel.
Soutěžící včelaři se konference mohou
zúčastnit zdarma. Program uveřejníme
v následujících číslech Moderního včelaře
a na webových stránkách www.medroku.cz
i zde v e-Věstníku.
Po oba dva dny bude probíhat výstava
soutěžních medů s degustací vybraných
vzorků. Budete se moci poradit o všem, co
se týká kvality včelích produktů, a využít
možnosti analýzy kvalitativních parametrů
donesených vzorků vlastního medu.
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Soutěžní kategorie
A. Květové medy
 Jednodruhový květový med (např.
akát, pohanka, slunečnice, lípa)
 Vícedruhový květový med
 Vícedruhový květový med pastový
B. Medovicové medy
C. Nejlepší design medu
D. Hodnocení veřejností

Pozn. Pokud si nejste jisti zařazením svého
medu do správné kategorie, nevadí. Po
změření vodivosti med případně přeřadíme.
Vyloučení ze soutěže nehrozí.

Pokyny pro soutěžící
Do soutěže je přijímán pouze med
z letošní snůšky. Med je nutno
připravit do dvou sklenic
o objemu 720 ml, které Vám po
přihlášení
zašleme
zdarma
v přepravním
polystyrenovém
obalu na Vaši adresu. První
sklenice je určena na výstavu
a musí být opatřena správně
značenou etiketou, jinak bude
med ze soutěže vyřazen. Výstavní
vzorek by měl odpovídat vašemu
běžnému prodejnímu balení, není
nutné použít přiložený typ
sklenice.
Mezi povinné údaje na etiketě patří:
 Název potraviny: Med (květový nebo
medovicový)
 Množství potraviny: Uvádí se váha v g
nebo v kg.
 Doba minimální trvanlivosti: Jelikož
má med trvanlivost delší než 18 měsíců
(zpravidla se uvádějí 2 roky), nemusí být
uvedeno přesné datum, stačí uvést rok.
 Jméno nebo obchodní název a adresa
výrobce: Není povinností uvádět
telefonní číslo.
Nepovinné údaje:
 Podmínky uchování, nebo podmínky
použití.

 Země
původu:
Nevyžaduje
se
u produktů z ČR uváděných na trh v ČR.
Tento údaj je tedy povinný pouze
v případě vývozu medu.
 Doplňující údaje k označení druhu
medu: Květový: pastový, luční, lesní,
lipový, pohankový, řepkový med, atd.
Druhá sklenice je určena na degustaci medu
odbornou porotou a veřejností a na
laboratorní analýzu. Tato sklenice musí být
typu Facette a nesmí být opatřena etiketou,
na soutěži bude označena pouze číslem.
Postoupí pouze ty vzorky medu, které
vyhoví ve všech parametrech normy Český
med (obsah vody, HMF, kyselost, vodivost,
aktivita diastázy). Následně bude vzorky
medů hodnotit odborná porota.
Pozn. Každý včelař z ČR má dle Nařízení
vlády č. 197/2005 Sb. v příslušném
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včelařském roce nárok na dotované rozbory
nejvýše 4 vzorků medu. Rozbory medu musí
být provedeny nejpozději do 31. 7. 2017
(tzn. rozbory provedené po 1. 8. se počítají
již do roku 2018). Včelař svým podpisem
stvrzuje, že do 31. 7. 2017 nebude žádat
analýzy více než 4 vzorků medu i u jiné
akreditované laboratoře. Vámi dodané
soutěžní medy budou zpracovány v SVÚ
Olomouc.
Oproti
klasickému
laboratornímu rozboru medu bude navíc
zkoumána aktivita diastázy. Rozdíl hradí
PSNV-CZ – organizátor soutěže. Osvědčení
o
rozboru
medu
obdržíte
spolu
s Osvědčením o účasti v soutěži osobně
v Brně-Lužánkách nebo následně poštou.
Adresa pro zasílání vzorků medu:
PSNV-CZ,
Radomír Hykl
Hlavní 99
753 56 Opatovice u Hranic
Termíny pro doručení vzorků:

Každý včelař může do soutěže zaslat i více
vzorků.
Účast v soutěži Med roku 2017 je pro
všechny včelaře z České republiky zdarma,
je nutno uhradit pouze poštovné při odeslání
vzorků medu. Včelaři ze Slovenské
republiky se mohou zúčastnit prezentace
medů, včetně hodnocení veřejnosti na místě
(soutěžní kategorie C a D).
Podrobnosti o soutěži včetně přihlašovacího
formuláře naleznete na webových stránkách
www.medroku.cz.
V loňském roce se do soutěže přihlásilo 66
včelařů z České a 5 včelařů ze Slovenské
republiky. Bude letos soutěžících víc?
Doufáme, že ano.
Atrakcí pro širokou veřejnost je ochutnávka
nejrůznějších druhů medu ze všech končin
bývalého Československa. Mnozí si proto
jistě udělají procházku do lužáneckého
parku také letos v září.
Zdeňka Cutáková

 Kategorie A: Květové medy do
31. 7. 2017
 Kategorie B: Medovicové medy do
25. 8. 2017
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