
Vážení přátelé včelaři, 
 
 překulil se rok a my s každým dnem, který je o něco delší než ten předešlý, vyhlížíme 
příchod jara. I včely už využily několik málo pěkných dnů k nesmělým proletům. Nicméně chladu 
si užijeme ještě dosti, proto bychom měli zimního času využít, aby nás později jaro nezaskočilo 
otázkou, až se zeptá: „Včelaři, co jsi dělal v zimě?“ Nyní je čas se vzdělávat, připravoval a čistit úly 
i plemenáče, stloukat a drátkovat úlové rámky, chystat vosk a vyměňovat jej za mezistěny, využívat 
občasných slev k doplnění zásob cukru, zkrátka připravit vše k tomu, abychom byli připraveni  
se s příchodem jara věnovat včelám. 
 Jedním z prvních úkolů v novém roce je pro nás pro všechny odběr zimní měli z úlů, její 
usušení a odevzdání k vyšetření. Sběr bude letos s ohledem na covidová opatření organizován 
prostřednictvím skupinových důvěrníků. Ti obdrželi pro všechny včelaře kelímky a další materiál  
k zabalení vzorků. Zabalené vzorky je třeba opatřit jménem chovatele, počtem včelstev, jejichž měl 
je ve vzorku obsažena, případně i označením stanoviště, má-li jich včelař více.  
Vzorky předejte nejpozději do 31. ledna 2022 svým důvěrníkům, aby tito mohli vzorky 1. 2. 2022 
předat na výborové schůzi k odeslání do laboratoře na vyšetření. 
 S novým rokem vešla v platnost novelizovaná veterinární pravidla pro chov včel. Bylo 
možné se s nimi seznámit v lednovém čísle časopisu Včelařství. Jedna ze změn se týká doby 
platnosti vyšetření včelstev na mor včelího plodu. Vyšetření je nově platné od data odběru vzorku 
měli pro vyšetření do konce kalendářního roku. Protože poslední plošné vyšetření včelstev na MVP 
bylo uskutečněno v Plzeňském kraji v roce 2019, je záhodno, aby se v letošním roce neomezilo jen 
na několik málo jednotlivců, jak tomu bylo v posledních dvou letech. Povinnost nechat vyšetřit 
svoje včelstva na mor včelího plodu mají i nadále všichni včelaři, kteří plánují v roce 2022 jakékoli 
přesuny včelstev mimo trvalá stanoviště. Platí to pro kočování, přesuny oddělků včelstev nebo třeba 
pouze matek. Stejně jako v předchozích letech nabízí výbor naší ZO zorganizování hromadného 
vyšetření včelstev v laboratoři AGROLA (cena cca 250.- Kč). Sběr vzorků bude uskutečněn  
k 28. únoru 2022. Obalový materiál obdržíte na vyžádání od výboru a tam také doručte vytvořené 
vzorky. Od sběru vzorků měli pro vyšetření na varroázu by měl mít každý včelař do konce února 
dostatek času pro nasbírání vzorku k vyšetření na MVP. 
 V roce 2021 nebyla uskutečněna z důvodu protiepidemických opatření výroční členská 
schůze. Pokud to dovolí další vývoj epidemie covid 19, předpokládá výbor svolání výroční členské 
schůze na sobotu 26. 2. 2022. Program by vedle obvyklých zpráv o činnosti a hospodaření byl 
zaměřen především na schválení usnesení a doplnění výboru. Je také pravděpodobné, že by bylo 
možno přitom vyplatit dotaci 1D za rok 2021. Bude-li situace příznivá, budou v polovině února 
distribuovány pozvánky na výroční členskou schůzi s podrobnými pokyny. 
 
      Oldřich Koubek a výbor ZO ČSV Stříbro. 
 
 
 
 
  


