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České včelařství v porovnání s ostatními státy EU

• Patří mezi státy s nejvyšším počtem
včelstev na kilometr čtvereční.

• Přesto chybí pro bezpečné opylení kulturních i
planě rostoucích entomofilních rostlin cca 200planě rostoucích entomofilních rostlin cca 200
tisíc včelstev.

• Stejně jako v okolních zemích převažuje
hobby včelaření ( Slovensko,SRN, Rakousko,).





Předběžné údaje k 30.11. 2011 

rok 2011 změna oproti 
2010

chovatelů včel 47 543 + 970
včelstev 563 673 + 35 487



Evropský parlament volá: 

Zachraňme včely !!!

• Úmrtnost včel v Evropě neustále roste.
• Počet včelařů se stále snižuje.• Počet včelařů se stále snižuje.
• Obojí přitom může mít vážný dopad na           
produkci potravin, neboť naprostá                   
většina rostlin a plodin musí být opylena         
včelami.





- Nadšenci, chovatelé včel, mladí i starší.
Profesionálové, velkovčelaři 

- Sdružujeme se v ZO ČSV – cca 1100
- RV ČSV tvoří zástupci 76 okresů
- PRV ČSV jako statutární orgán – 13 členů

Kdo tvoří ČSV o.s?

- PRV ČSV jako statutární orgán – 13 členů
- Administrativním centrem je Sekretariát ČSV
Křemencova 8, Praha 1

ČSV o.s. tvoří pospolitost 95% chovatelů včel



1.Poskytování servisu členům ČSV :
- V oblasti boje s nemocemi včel.
- V oblasti podpory chovu včel

Spolková činnost v plném rozsahu

Výhody členství v ČSV

2. Svépomocný fond a právní zastoupení při
soudních sporech vedených v rámci SF ČSV 3.
Úrazové pojištění členů.
4. Odborná knihovna v Praze a v Rosicích u Brna.
5. Časopis Včelařství.



- Podporujeme VKM při našich ZO ČSV
- K 30.11.2011 – 143 VKM
- SOUVč – VV Centrum Nasavrky – naše chlouba
- Vzdělávání členů, učitelů včelařství, zájemců o       
chov včel.

Staráme se o budoucnost

chov včel.
- Tábory mladých včelařů.
- Mezinárodní setkání a soutěže dětí a mládeže.
- Podporujeme regionální akce našich ZO a KKV.
- Program „Bez medu to nejde“ získává laickou         
veřejnost k potřebě konzumace včelích produktů. 





Rizika plynoucí ze způsobu chovu včel v ČR

• Většina včelařů jsou malovčelaři do 30 včelstev.

• Průměrný věk včelařů přesahuje 60 let.

• Rozšířený způsob víkendového včelaření bez stálého
dozoru včelaře nad včelstvy.

• Profesionální včelaři s větším počtem včelstev se mohou
dostat do zatím neobjeveného ohniska nákazy, například
moru včelího plodu.



Snahy a možnosti ČSV o.s. v prevenci a boji proti nemocem

• Všichni členové ČSV dostávají časopis Včelařství, kde
jsou informování formou specializovaných příloh o
metodických pokynech Státní veterinární správy,
metodách léčení nemocí i aktuální nákazové situaci.

• Ve spolupráci se SVS ČR a SOUV-VVC Nasavrky je
každoročně mj. pořádáno proškolování prohlížitelů
včelstev, kteří skládají zkoušky a jsou k dispozici jak KVS
tak organizačním složkám ČSV i chovatelům včel pro
spolupráci při diagnostice, zdolávacích opatřeních, tak i
prevenci.



Snahy a možnosti ČSV o.s. v prevenci a boji proti nemocem

• Při prodeji včelích matek a oddělků musí mít všichni
chovatelé veterinární povolení, které předpokládá mimo
jiné vyšetření zimní měli na mor včelího plodu, vyšetření
na nosematózu i akarapidózu. Existuje tedy i jakásina nosematózu i akarapidózu. Existuje tedy i jakási
signální síť na výskyt těchto nákaz.

• V rámci nařízení vlády č. 197/2005 v platném znění je
možno nechat vyšetřit vzorky medu na výskyt
bakteriálních onemocnění.



Snahy a možnosti ČSV o.s. v prevenci a boji proti nemocem

• Každoročně se v únoru schází na Semináři zástupci OO
ČSV kteří mají v gesci zdraví včel s Okresními
epizotology SVS.

• V srpnu organizujeme v Nasavrkách dvoudenní pracovní
Seminář pro okresní epizotology SVS pod záštitouSeminář pro okresní epizotology SVS pod záštitou
Ústředního ředitele SVS.

• Vážíme si stavu, kdy ústřední orgány a instituce vnímají
vážnost situace. Děkujeme SVS ČR za pomoc.



Biologická rozmanitost je na celém světě vážně
ohrožena a zaznamenané ztráty včelstev jsou 100
až 1000krát vyšší, než je obvyklé.

• Včelařství zaujímá strategickou úlohu v oblasti
veřejných služeb a služeb v oblasti životního
prostředí, které včelaři pro společnost zajišťují.

• Tato činnost je cenným příkladem „zelených
pracovních míst“ (zlepšení a zachování biologické
rozmanitosti, ekologické rovnováhy a ochrany
rostlin) a představuje i model udržitelné výroby
na venkově.



Zemědělství má značný zájem na
zachování včel jako opylovače.

• FAO již dlouho žádá mezinárodní
společenství, aby věnovalo pozornost
alarmujícímu úbytku opylujícího hmyzualarmujícímu úbytku opylujícího hmyzu
včetně včel.

• Přičemž hospodářský význam opylování je
mnohem větší než hodnota vyprodukovaného

medu.



Současné programy EU podpory 
včelařství skončí v roce 2013.

•  Projekty do roku 2020 se připravují.•  Projekty do roku 2020 se připravují.

• Spojme síly a pojďme dál, nevracejme se.





Dámy a pánové,

Lidstvo včely potřebuje. 

Prosinec 2011

Lidstvo včely potřebuje. 

To není fráze.



Děkuji Vám za pozornost !

Prosinec 2011


