
Zápis  z  jednání  předsednictva OO ČSV rozšířené o zástupce ZO ČSV ze dne  9.2.2017 

Přítomni:  př. Heger – předseda, př. Krejčí – místopředseda, př. Padělek – jednatel,  

  př. Šauer – nákazový a zdravotní referent. 

Omluveni:  / 

Za OKRK:  př. Švonc. 

Přítomné ZO: Bělá n. Svitavou, Březová n. Svitavou, Bystré, Jevíčko, Litomyšl, Moravská 
  Třebová, Opatovec, Polička, Svitavy. 

 

Obsah jednání: 

 

1.  Došlá pošta: 

 Registrační list 
dne 21.1.2017 obdržel jednatel nový registrační list kvůli změně na pozici pokladníka 
OO ČSV Svitavy 
 

 Vyznamenání  
ve stejný den došlo také vyznamenání  "Vzorný včelařský pracovník" pro př.Františka 
Přidala ze ZO Jaroměřice 
 

2.  Příprava plenárního zasedání OO ČSV Svitavy : 

 datum konání plenárního zasedání stanoveno předsednictvem OO ČSV na 16.3.2017 
od 15.00 hod. v salonku restaurace Astra ve Svitavách, 
 

 zúčastní se všichni funkcionáři OO ČSV, všichni členové Okresní revizní komise při 
OO ČSV, dále budou zváni všichni předsedové ZO ČSV, kteří nejsou členy OO ČSV  
a MVDr. Hrdonka 
 

 Program plenárního zasedání OO ČSV: 
    1) Zahájení (př. Heger) 
       2) Zpráva předsednictva OO ČSV od posledního plenár. zasedání OO ČSV (př. 
     Padělek)       

      3) Plán práce OO ČSV na rok 2017 (př. Heger) 
   4) Zpráva o hospodaření OO ČSV za rok 2016 (př. Krejčí) 
       5) Zpráva OKRK za rok 2016 (př. Švonc) 
       6) Návrh rozpočtu OO ČSV na rok 2017 (př. Krejčí) 
  7) Seznámení s nákazovou situací v okrese Svitavy (MVDr. Hrdonka)      
       8) Diskuse       
       9) Návrh usnesení (př. Heger) 
       10) Závěr              
 
       
3.  Objednávka léčiv - jarní ošetření včelstev 
 

 objednávky přijímá př. Šauer a nikdo další! 

 email: vcelarstviuviti@seznam.cz tel: 731 419 333 

 prosíme o zaslání objednávek nejpozději do konce února 

 výdej léčiv proběhne v den plenárního zasedání 16.3.2017  
 
 



4.  Diskuse 
 

 témata: 1) Nákazová situace  2) Otevřený dopis ZO Bruntál 
 
př. Brokeš  
Na úvod všem přítomným nabídl možnost vyšetření na Nosema Ceranae u 
př. Doseděla či př. Karlíka, kteří absolvovali kurz ve VÚV v Dole. 
Doplnil ještě, že na vyšetření je nutné vzít 30 včel.  
Dále pokračoval informacemi o špatném stavu včelstev a úhynech v ZO Litomyšl. 
Zmínil se o převčelenosti naší krajiny, která má svůj vliv na současnou nákazovou 
situaci nejen v naší ZO.  
Na Nosemu už nezabírá ani u nás zakázaný Fumagilin - B.  
 
př. Ehrenberger 
Měl připravenou spoustu užitečných informací o Nosema Ceranae, která společně s 
dalšími negativními vlivy působí na naše včelstva. Padesát procent na území ČR je 
napadeno touto houbou. Nosema Ceranae (dále NC) dokáže zlikvidovat včelstvo do 
8 dní. Uhynulá včelstva na NC jsou často chybně přisuzována úhynu na varroázu.  
 
Včelstva napadena NC slábnou a často se stávají obětí tichých loupeží v létě a na 
podzim. Zmírnění nákazy - obměna díla, čistota. 
 
př. Švonc 
ZO Litomyšl bude na letní ošetření včelstev používat Gabon Flum 4mg proužky do 
úlu. Vznesl otázku, jak si vlastně Gabon Flum vede v klinickém testování, jelikož už 
se nějaký ten rok testuje, ale výsledky zatím nejsou veřejnosti známé.  
 
př. Šauer 
Seznámil přítomné se svou situací před několika lety, kdy mu na jaře padla včelstva 
na Nosemu. Od té doby se to již neopakovalo.  
 
př. Brokeš  
Chce vyzvat ČSV, popřípadě VÚV Dol, aby posoudily nákazovou situaci v ZO 
Litomyšl a nejen tam. Dále také Komisi pro zdraví včel, jak účinný je klinicky 
testovaný Gabon Flum 4mg.  
 
př. Ehrenberger 
Včelpo  nakupovalo certifikovaný ukrajinský med pro evropský trh. Do ČR se dostal 
přes Polsko. Včelpo se chce soudit se státem, že se tento med s antibiotiky dostal 
přes hranice. Pokud by Včelpo soudní spor vyhrálo, pak by mohl vzniknout 
nebezpečný precedens. Což je pro stát velkým nebezpečím. 
 
př. Stodola 
Chce se připojit k otevřenému dopisu ZO Bruntál. Nelíbí se mu také, že s námi svaz 
nehodlá komunikovat, viz naše usnesení, které se stále neobjevilo v časopise 
Včelařství. Redakce na emaily nereaguje. 
 
 

 
5.  Závěr 
 
 
         Zapsal: 
 
         Martin Padělek 


