
Litomyšlská výzva 

ZO ČSV Litomyšl  

- vědoma si zcela a vážně své odpovědnosti za chov včelstev ve svém rozsáhlém obvodu více 

než 30 obcí okresu Svitavy,  

- činíc tak pod hrozbou dlouhodobě se vyvíjejícího likvidačního tlaku zdravotních komplikací a 

tedy s obavami o zachování životodárného zavčelení kraje, 

- vyzývá nejen včelařskou veřejnost k zajištění reálných a zdravý chov včel obnovujících kroků 

v souladu s nejlepšími zájmy společnosti, kraje a státu. 

Dovolujeme si současně prohlásit, že: 

-  tradice malovčelaření spolu se svými vzdělávacími programy, laickým samovzděláváním a 

částečně naivním přístupem k tak velmi pro život lidstva důležitému chovu včel není schopna 

adekvátně odpovědět na hrozbu dneška -  likvidace chovu včel v České republice, 

- nedostatečná právní odpovědnost chovatelů a malá pravomoc ZO ČSV i státních orgánů 

zapříčinila nedostatečné a nekontrolované léčení a špatné pracovní postupy při ošetřování 

včelstev bez reálných postihů, 

a proto s veškerou úctou k dosavadní práci, vykonané předchozími generacemi včelařů, 

navrhujeme: 

- zavést kvalifikační období pro nově přijaté členy ČSV s určenou povinností dosáhnout 

vlastním studiem a účastí na vzdělávacích akcích potřebnou míru znalostí, kterou zhodnotí 

ZO ČSV určená zkušební komise a která zájemci o chov včel vydá závazný posudek, 

- po negativní zkoušce musí zájemce o chov včel dále pokračovat ve vzdělávání do uspokojivé 

míry a dalšího testu znalostí nebo ukončit členství v ČSV, 

- po úspěšném složení kvalifikační zkoušky je zájemci ze strany ZO ČSV určen patron na 1 – 2 

roky, který podává zprávu výboru ZO ČSV a navrhuje další kroky – pokračování nebo ukončení 

své patronace nad novým členem podle dodržování obecných pravidel chovu včel, 

- chovatele včel, který je důvodně podezřelý ze špatné chovatelské práce, důvěrník nebo jiný 

člen ZO upozorní na tyto jeho nedostatky, ohrožující ve svém důsledku práci okolních 

včelařů. Pokud nedojde k nápravě, posoudí další kroky ZO ČSV, její výbor a na doporučení 

zdravotního referenta a výsledků veterinární správy výroční členská schůze jako nejvyšší 

orgán spolku. Pokud nepomůže přátelské upozornění a nabízená spolupráce je odmítnuta a 

chov včel je v ohrožení, může ZO ČSV navrhnout peněžitý trest nebo v kritických situacích až 

vyloučení z ČSV a zákaz chovu včel na omezené nebo neomezené časové údobí. 

- včelaření mimo organizační složku státem registrované včelařské organizace není možné;  

k dobrovolnosti spolčování je nutno bezodkladně změnou právního určení spolku zajistit i 

odpovědnost členů – včelařů. Chov včel není vhodným místem pro nezodpovědné pokusy a 

punkerské metody, které upřednostňují včelaře exhibicionistu nad včelstvo a jeho význam 

v krajině, 

- dovoz, chov a rozšiřování jiné variety včely mimo včelu kraňskou je na území České 

republiky zakázán pod pokutou minimálně 1.000.000,- Kč, 



- včelařská organizace je oprávněna svou členskou schůzí bezodkladně reagovat na situaci 

na svém nebo okolním teritoriu a vyhlásit a provést nezbytné úkony k zajištění léčení včel 

nad rámec nařízení SVS, 

- vypracovat systém závazných rámcových pravidel chovu včel v České republice s ohledem 

na stávající variabilitu chovu v různých technických podmínkách a současně způsob kontroly 

a případných postihů. Pravidla chovu by měla maximálně kopírovat přírodní podmínky chovu, 

tedy upřednostňovat nástavkové včelaření, zdůraznit hygienu v úle (obměna souší) a 

jednoznačná pravidla pro základní modely léčení včetně preventivního. 

Žádáme včelaře v naší zemi o spolupráci a zodpovědné lidi k pomoci v naléhavé situaci. Ať je naše 

spolkové oslovení přítelkyně – přítel vyjádřením i našeho skutečného vztahu ke včelám, které 

nemají odpovídající finanční ohodnocení. Tak to u přátel bývá. 

Za ZO ČSV Litomyšl Jiří Brokeš 

V Litomyšli dne 2. února 2015 


