
Národní včelařská konference 

Jaká byla a co ukázala? 

Ve slavnostní atmosféře Zastupitelského sálu Magistrátu Hlavního města Prahy se 4. října 2022 

uskutečnila Národní včelařská konference. Co se za slibným názvem skrývalo a co tato akce přinesla 

nejenom včelařům, to se pokusím shrnout v tomto článku, i když jeho omezený rozsah neumožní 

rozebrat zevrubně všechny aspekty této výjimečné akce.  

Národní včelařská konference byla přirozeným vyústěním dlouhodobé spolupráce středočeských 

včelařů se zastupitelstvem a Krajským úřadem Středočeského kraje, k nimž se letos připojili také 

zastupitelé a Magistrát Hlavního města Prahy. Středočeský kraj od roku 2017 a od letoška také Praha 

přispívají svým včelařům na preventivní a osvětovou akci proti moru včelího plodu, která je veřejně 

známa pod názvem Hrr na mor. Oba kraje vyhodnocují tuto svépomocnou akci včelařů jako 

smysluplný, dobře organizovaný a transparentní projekt, který si zaslouží další podporu. Proto samy 

přišly s nabídkou na uspořádání akce, která jej představí širší veřejnosti a především jejich kolegům 

z ostatních krajů České republiky, z nichž se ozývají hlasy, které by chtěly mít něco podobného u sebe 

doma. 

Realizační tým akce Hrr na mor se chopil nabízené příležitosti, protože v ní viděl možnost povýšit svůj 

projekt na vyšší úroveň, a dohodl se s oběma krajskými úřady na uspořádání Národní včelařské 

konference. Do její přípravy se zapojil také Výzkumný ústav včelařský v Dole, který byl i u zrodu 

kampaně Hrr na mor a který dal této jednodenní události odborný fundament. Cílem této akce bylo 

svolat na jedno místo v jeden den co nejvíce zainteresovaných stran, aby se společně pobavily o 

možnostech společného postupu v boji proti moru včelího plodu v České republice.  

Osloveni a pozváni byli zastupitelé krajských samospráv odpovědní za oblast životního prostředí a 

ředitelé příslušných odborů krajských úřadů, představitelé Státní veterinární správy od ústředí až po 

krajskou úroveň a zástupci zainteresovaných odborů na ministerstvech zemědělství, životního 

prostředí i průmyslu a obchodu. Státní veterinární správa a ministerstva byla oslovena nejenom 

písemně. Proběhla osobní jednání, při nichž představitelé všech státních orgánů bez výjimky 

reagovali velmi pozitivně na iniciativu Prahy a Středočeského kraje a vyjádřili plnou podporu jak akci 

samotné, tak i myšlence podpory prevence moru včelího plodu. I když jsou ministerstva zemědělství 

a životního prostředí v současné době extrémně vytížena aktivitami kolem českého předsednictví 

Evropské unie, což se odrazilo na účasti zástupců těchto dvou ministerstev na konferenci, byl navázán 

funkční a perspektivní kontakt. 

Mor včelího plodu je problém všech včelařů bez rozdílu a bez ohledu na to, zda jsou nějak 

organizováni či nikoliv. Proto i kampaň Hrr na mor byla vždy koncipována jako akce pro všechny 

včelaře stojící nad partikulárními zájmy jednotlivých včelařských spolků a stejně tak přistupovali 

organizátoři Národní včelařské konference i k pozvánkám na tuto akci. Osobní pozvánky rozeslal 

Středočeský kraj a Praha všem vrcholným představitelům šesti nejvýznamnějších včelařských 

sdružení v České republice – předsedkyni Českého svazu včelařů a předsedům Pracovní společnosti 

nástavkových včelařů, Asociace profesionálních včelařů, Mendelovy společnosti pro vědecký výzkum, 

Spolku pro rozvoj včelařství Mája a Včelí stráže. Český svaz včelařů, jako největší spolek sdružující 

drtivou většinu včelařů v České republice měl to privilegium, že osobní pozvánka byla rozeslána také 

všem členům Republikového výboru ČSV, jako nejvyšším regionálním zástupcům, kteří mohou 



ovlivňovat stanovisko jak svazu, tak řadových včelařů. Slouží ke cti drtivé většiny pozvaných hostů, že 

na osobní pozvánky zareagovala pozitivně a se zájmem. I když termín konání konference v běžný 

pracovní den byl pro mnohé pozvané včelaře objektivní překážkou a nemohli do Prahy přijet, účast 

byla velmi reprezentativní. Bez přehánění lze konstatovat, že Národní včelařská konference byla 

největším setkáním včelařů s představiteli státní správy a krajských samospráv v moderní historii 

českého včelařství, při němž bylo projednáno jedno konkrétní téma dotýkající se všech včelařů bez 

výjimky 

Veskrze pozitivní ohlas na pozvánky ze strany drtivé většiny oslovených ostře kontrastoval 
s ostentativním nezájmem projeveným nejvyššími představiteli Českého svazu včelařů. Až 
příliš stručná zamítavá odpověď předsedkyně svazu na pozvání Prahy a Středočeského kraje 
nebo odmítnutí nabízené možnosti vyjádřit se k některému z témat odborného workshopu či 
prezentace svazu formou expozice v sále jeho tajemníkem svědčí o tom, že současné vedení 
Českého svazu včelařů nevnímá nezávislé iniciativy včelařů pozitivně. Dva ze tří členů 
organizačního týmu kampaně Hrr na mor právě v době přípravy a konání akce dokonce čelili 
diskreditačním útokům ze strany některých svazových funkcionářů.  Dana Belušová byla 
vyzvána jako předsedkyně Krajského koordinačního výboru k odstoupení z funkce pro 
údajnou nečinnost, ačkoliv právě jí vděčí středočeští včelaři za všechny dotace, které pro ně 
dokázala od kraje získat na kampaň Hrr na mor. Až groteskně pak působí udělení důtky 
předsedy okresního výboru Kladno hlavnímu koordinátorovi kampaně Hrr na mor a 
pověřenému pořadateli Národní včelařské konference Rosťovi Ovčarikovi šest dnů po 
definitivním uzavření kampaně a dva dny po konferenci. 
 

Pozvání na konferenci dostali také zástupci médií od televize, přes rozhlas až po tištěné a 

elektronické sdělovací prostředky. Asi nebude pro nikoho překvapením, že na tyto pozvánky 

prakticky nikdo nereagoval. Přiznejme si, že pro širokou veřejnost a potažmo ani pro novináře nejsou 

v dnešní válečné době problémy včelařů žádným nosným tématem. Stávají se jím, pohříchu, až ve 

chvíli, kdy hoří úly nebo zdražuje med.  

Co tedy Národní včelařská konference přinesla a ukázala? Pokusím se shrnout alespoň její 

nejdůležitější výsledky v několika bodech. 

1. Ačkoliv se na konferenci sešli jinak ostří názoroví odpůrci, všichni bez rozdílu se shodli na 

tom, že problém moru včelího plodu se dotýká všech včelařů, nemá se podceňovat ale ani 

zbytečně zveličovat, a že je k němu třeba přistupovat společně a koordinovaně. Velkým 

pozitivním výsledkem je proto všeobecně projevená vůle ke společnému postupu. Klíčová je 

přitom spolupráce se Státní veterinární správou, která vítá a podporuje všechny iniciativy ze 

strany včelařů v této oblasti. 

2. Jak zaznělo na konferenci, moderní a relativně levná vyšetřovací metoda ze vzorku měli 

dokáže odhalit spory MVP až dva roky před klinickým projevem nákazy. Je proto 

nesrovnatelně účinnější a úspornější, než boj s nákazou profesionální armádou vyškolených 

prohlížitelů včelstev. Ti vždy budou pouze hasiči, nikoliv preventisty. Je také naivní očekávat, 

že všichni včelaři, u nichž se vyskytne MVP v klinické fázi, protože preklinickou ani nejsou 

schopni bez laboratorního vyšetření odhalit, tuto rozeznají a zachovají se v souladu 

s veterinárními předpisy. 



3. Šíření nebezpečné nákazy MVP se dá nejenom omezit a potlačit, ale dá se jí i předcházet. 

Základním nástrojem prevence je přitom více či méně pravidelné plošné vyšetřování včelstev 

na MVP. Statistická čísla v historické řadě dokazují, že v krajích, v nichž v uplynulých deseti 

letech proběhla jakákoliv forma preventivního plošného vyšetření (Jihomoravský, 

Středočeský, Plzeňský, a částečně také Královéhradecký kraj a kraj Vysočina), sice mohlo 

krátkodobě dojít k nárůstu odhalených ohnisek, ale dlouhodobě je v nich incidence MVP 

v poměru k počtu včelařů nízká. Nejmarkantněji se to projevuje u dvou sousedících krajů – 

Jihomoravského a Zlínského. Zatímco první pravidelně vyšetřuje už od roku 2006 a dokázal se 

nebezpečné nákazy během několika let prakticky zbavit, druhý patří dlouhodobě 

k nejpostiženějším oblastem ČR. I když se ve Zlínském kraji plošně vyšetřuje ve vyhlášených 

ochranných pásmech, jedná se pouze o hašení požáru, nikoliv o systematický přístup k řešení 

existujícího problému. 

4. Nezáleží přitom příliš na tom, zda preventivní plošné vyšetření bylo dobrovolné, iniciované 

samotnými včelaři a tudíž nebyla vyšetřena většina včelstev v daném teritoriu, nebo se v něm 

angažovala příslušná složka Státní veterinární správy. Tak či tak lze odhalit neznámá ohniska 

MVP a podchytit šíření nákazy v zárodku. Angažmá SVS samozřejmě přidá preventivní akci na 

důrazu, protože řada včelařů na jiný podnět prostě nezareaguje. Výhodou dobrovolné 

iniciativy včelařů je zase růst uvědomění a samostatnosti chovatelů včel, což je 

v dlouhodobém horizontu efektivnější a úspornější varianta prevence. Nezanedbatelnou 

předností projektu Hrr na mor proto byla i Poradna MVP, kterou zaštiťoval VÚVč Dol. 

Poradna MVP vnesla do podvědomí včelařů pocit existence „posledního stébla záchrany“ a 

také jím pro některé z nich opravdu byla. 

5. Důraz na osvětu a uvědomění včelařů byl mnohými řečníky vyzdvihován jako druhý velmi 

efektivní nástroj prevence MVP. Projekt Hrr na mor v tomto smyslu ukazuje cestu, jak pomocí 

„efektu sněhové koule“ postupně šířit mezi včelaři povědomí o tom, že je dobré nechat si 

vyšetřit čas od času svá včelstva. Odtud je pak už jen malý krůček k tomu, aby se včelaři 

spojili a zorganizovali si sami malé plošné vyšetření ve svém teritoriu. Koordinované společné 

úsilí je zde opět neskonale efektivnější, než sebevětší snaha izolovaného jedince v rizikovém 

teritoriu.  

6. Zatímco jednotlivce stojí individuální vyšetření klidně i více jak 500,- Kč za jeden vzorek, 

v rámci plošného vyšetření lze cenu snížit i o více jak polovinu. Tajemství se skrývá v tom, že 

nejdražší na celém vyšetření je administrativní práce. Tu markantně snižují hromadně 

zpracované žádanky o vyšetření od většího počtu včelařů a standardizované obaly na vzorky. 

Soukromé akreditované laboratoře (VÚVč Dol a Agrola) dokážou na rozdíl od Státních 

veterinárních ústavů pružně reagovat na poptávku ze strany včelařů jak z hlediska kapacity, 

tak i z hlediska ceny. Ale ani jejich schopnost vyšetřit velká množství vzorků není neomezená.  

7. Jako nereálný nejenom z kapacitního hlediska se ukázal tzv. Národní plán plošného vyšetření 

včelstev, o němž hovoří už řadu let Dr. Peroutka a Dr. Holejšovský z Českého svazu včelařů, 

s předpokládaným rozpočtem 20 miliónů korun. Také oponentní kalkulace Státní veterinární 

správy, která obdobný program ocenila na 60 miliónů korun v průběhu tří let, nepřesvědčila 

Ministerstvo zemědělství o nutnosti vynaložit tak vysoké prostředky na plošné vyšetření 

včelstev. Přitom místní včelařské spolky už řadu let ukazují, že se dá plošně vyšetřovat za 

částky minimálně o jeden řád nižší a že se na tyto projekty dají získat prostředky například 

z rozpočtů krajů určených na podporu včelařů.  



8. Peníze se ale dají hledat nejenom v pokladnách krajů. Účastníky konference překvapila čísla o 

náhradách vyplácených státem včelařům každoročně při sanaci ohnisek MVP. Ty v uplynulých 

deseti letech v průměru vysoce převyšovaly 10 miliónů korun ročně. K tomu je pak nutné 

připočíst ještě nákladná plošná vyšetření prováděná Státními veterinárními ústavy 

v ochranných pásmech MVP v řádu jednotek miliónů korun ročně. Tyto údaje poskytlo 

Ministerstvo zemědělství, které má problematiku náhrad a následných veterinárních opatření 

v gesci. Přitom by stačilo vytvořit jednoduchý program na podporu lokálních dobrovolných 

plošných vyšetření doplněný o periodická plošná vyšetření na regionální úrovni pod 

dohledem SVS. S desetinovými náklady proti aktuálně vynakládaným prostředkům by dokázal 

do budoucna předcházet zbytečným kalamitám zatěžujícím státní rozpočet neplánovanými 

výdaji. Lze jen doufat, že se zástupci včelařských spolků dokážou dohodnout spolu navzájem 

a následně také se Státní veterinární správou a návrh takového programu Ministerstvu 

zemědělství předloží. Národní včelařská konference položila této dohodě solidní základy. 

Bude-li vytvoření programu nastíněného v předchozím odstavci jediným výsledkem Národní 

včelařské konference, stane se tato historickou událostí českého včelařství. Jak vyhodnotil tuto 

myšlenku vážený zahraniční host, mezinárodně uznávaný odborník na problematiku moru včelího 

plodu Doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD., čeští včelaři se mohou ucházet o čestné místo na některém 

z příštích kongresů Apimondie, protože takto koncepční přístup k problematice MVP nemá ve světě 

mnoho paralel. 

Nezbývá než doufat, že i vedení Českého svazu včelařů pochopí, že iniciativa vlastních členů není 

ohrožením jeho pozice ale příležitostí pro další pozitivní rozvoj včelařství v České republice. 

Představitelé PSNV, APV a MSVV přítomní na Národní konferenci projevili jednoznačně zájem o 

spolupráci s ČSV v této oblasti na jakékoliv úrovni. 

Rosťa Ovčarik 

hlavní koordinátor kampaní Hrr na mor 

pověřený pořadatel Národní včelařské konference 

# rosta@apisrosta.cz 

Další informace o NVK hledejte na www.hrrnamor.cz  
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Důstojné prostředí poskytl Národní včelařské konferenci 

Zastupitelský sál Magistrátu Hlavního města Prahy. 

Spolky a inovativní včelařské firmy se prezentovaly 

v předsálí svými expozicemi. 

 

 

 

Národní včelařské konference se zúčastnili představitelé 

státní správy, krajských samospráv a úřadů a zástupci 

všech významných včelařských spolků v ČR. 

 

 

 

Jednání konference pozorně sledoval i zástupce 

Ministerstva zemědělství Ing. Petr Krejčík. 

 

 

 

 

 

Do problematiky moru včelího plodu uvedl účastníky 

konference Ing. Dalibor Titěra skvělou přednáškou 

„Včely zdravé – nemocné“. O situaci v této oblasti u 

nás i v zahraničí pak hovořili MVDr. Juraj Toporčák a 

MVDr. Martin Kamler (vlevo resp. vpravo nahoře). 

 

 

 

Nejenom včelaře potěšily knihy, které na akci dodala 

jako hodnotný dárek pro hosty Hlavní město Praha. 


