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ZÁPIS 
4. zasedání výkonné rady MSVV 

 
Datum konání: 4.2.2012 
Čas (od-do): 18:30 20:30 
Místo: Mendelova univerzita v Brně 
Zapisovatel: Antonín Přidal 
Zápis byl odsouhlasen všemi p řítomnými členy MSVV. 

PREZENCE 

výkonná rada MSVV 

předseda:  
Antonín P řidal 

Přítomen 

místop ředseda:  Květoslav Čermák  Přítomen 
Jiří Danihlík  omluven 

Bronislav Gruna  Přítomen 
Pavel Holub  Nepřítomen 

Zdeněk Klíma  Přítomen 

členové:  

Vladimír Ptá ček Přítomen 
usnášeníschopnost výkonné rady (min. 4 členové):  ANO 

kancelá ř MSVV 

ředitel:  Jan Havelka  omluven 
jednatel:  Tomáš Heller  Přítomen 

hosté 

revizor MSVV:  Vladimír Sabolovi č Přítomen 
členové MSVV:   Milan Čáp, Petr Texl 

ostatní hosté:   - - -  
 
Program: 
 

1. Registrace domén MSVV.CZ a MBRA.EU až do roku 2022, zajistil Mirovský dle pokynů 
předsedy [zpravodaj: Přidal]. 

2. Uvedení do funkce ředitele a jednatele MSVV [zpravodaj: Přidal]. 
3. Možnosti financování přednášejících na konferenci MSVV 2012 [zpravodaj: Danihlík]. 
4. Voj. prostor Libavá – stanoviště [zpravodaj: Danihlík, Klíma, Gruna]. 

a. Návrh B. Gruny ze dne 1.2.2012 (viz příloha č. 1). 
b. komentář Klímy: 2.2.2012: Ahoj, je to návrh vycházející z toho, o čem jsme již 

diskutovali -mně se zdá velmi dobrý. Jen je pro nás myslím nereálné mít tam stovky 
včelstev. Pokud jsi schopen letos udělat 100 oddělků a nechat v nich panušky 
oplodnit, bude to asi výchozí stav pro letošní sezonu. Možná, že Pepa Blinka, nebo 
Jirka Danihlík se na jiných stanovištích už letos přidají. Prozatím je opravdu reálná 
forma, jak píše Broněk - soukromé stanoviště členů MSVV s matkami v rámci 
programu. Podle pana Lidaříka (voj.vet.lékař a včelař) jsou tamní lokality snůškově 
hlavně v jarních měsících výborné, tak by snad byla možná kompenzace nákladů 
touto cestou. Pokud se nám podaří získat peníze, může dojít na další fázi -
placenéhovčelmistra a další stanoviště za finance z grantu. Do té doby to není možno 
jinak. 
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c. komentář Čermáka 2.2.2012: Díky Broňkovi za předložený návrh, jako východisko pro 

dalšízpřesňování zásad provozu včelnice na Libavé je dobrý. Jistěže je to k další 
diskusi a rozvinutízásad fungování. Momentálně jen pár myšlenek co mě napadly při 
čtení: 

 
• K bodu 1. u cílů projektu - bude to asi zároveň klinická studie (navenek), kterou 

předložil Zdeněk a současně testování včelstev na VT (pro nás v MSVV). 
• Pokud by se podařilo najít oplozovací stanici téměř bez volně žijících včelstev a také 

dost vzdálenou od ostatních našich včelnic (nebudeme tam mít jen top VT včelstva a 
tedy trubce), stačilo by na ni umisťovat námi vyselektovaná trubčí včelstva pro 
připáření s matkami v chovných úlcích tam dovezenými. 

• U bodu organizační zabezpečení má být asi výkonná rada, ne vědecká rada? 
• K úlové technice - asi budeme počítat se dvěma soustavami, Lang a Optimal. Nebýt v 

Petrušově v uzávěru, byl bych schopen na Libavou už letos umístit cca 20 oddělků v 
Optimalech. Schopen budu dodat tam nějaké až r. 2013. 

• K ošetřování včelstev - nyní by si každý ošetřoval ta svoje, jiná možnost asi není. Na 
jejich hodnocení v rámci VT projektu by se pracovníkům měly uhradit aspoň nějaké 
náklady, minimálně na cestovné tam. 
 

5. Tiskové prohlášení [zpravodaj: Havelka, Čermák] 
• Podnět Havelky ze dne 26.1.2012: Po přečtení eZpravodaje č.1 a privátní debaty na našich 

webových stránkách jsem nabyl dojmu, že MZe a SVS moc na vědomí MSVV neberou. 
Možnost zviditelnit se na obrazovce veřejnoprávní televize je jedna z cest, jak dát o sobě 
vědět. Kdo není vidět a slyšet, jako by neexistoval. Bohužel jsme zatím velmi malá skupina na 
to, abychom v této chvíli dokázali nahlas o sobě dát vědět. O povinnosti zvát občanská 
sdružení na jednání týkající se předmětu jeho činnosti na webu psal Leoš Matela, je to jedna z 
možností, jak zajistit, aby nás státní orgány vzaly na vědomí. Absolutní většina řadových 
včelařů ani netuší, že existuje něco, co se nazývá varroatolerance, že existují i jiné možnosti, 
jak bojovat s kleštíkem. Krátká reportáž nejspíše tuto situaci zásadně nezmění, ale je to jeden z 
mnoha malých krůčků na cestě k cíli. Důležité je o sobě dát vědět. Taková nabídka se 
neodmítá. 

• Návrh Čermáka (28.1.2012) Pokud jde o vztah s ústředními institucemi, vidím zde dva už 
nastíněné úkoly: 

 
a. oznámit příslušným institucím, že tu jsme (PSNV i MSVV)) a že chceme být zváni 

najednání týkající se oboru, to připravit navrhoval Broněk s Leošem Matelou, 
b. vyvolat jednání anebo podat návrh na změnu některých předpisů ohledně boje s 

chorobami, na SVS nebo i na vedení ministerstva, toho bych se nevzdával, je třeba to připravit, stačí v 
hrubých rysech, a chtělo by to do začátku sezony, pak už nic neuděláme; nemůžeme sice očekávat, 
že to hned padne na úrodnou půdu, ale může to i tak mít význam, jako jeden z postupných krůčků, asi 
načasovat po vyjití MV č.3 tématicky zaměřeného na mor plodu. 
Prosím o diskusi k tomu, příp. promyslet a připravit co nejkonkrétnější návrhy na příští 
jednání VR - možná se najde čas v sobotu 4.2. v Brně. Bude tam náš nový ředitel  
J.Havelka i jednatel T. Heller. 
 

6. Projednání případného přijetí za člena MSVV: 
• Václav Smolík [zpravodaj: Čermák] 
• Tomáš Plevan [zpravodaj: Přidal] 

 
7. Konkretizace článků o moru plodu pro MV č.2 [zpravodaj: Čermák]. 
8. Zajistit zvaní MSVV a PSNV na jednání orgánů státní správy řídích včelařský obor 

[zpravodaj:Gruna] 
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9. Obsah webových stránek společnosti: 
• Doplnění www o informace a snímky včelnic členů MSVV [zpravodaj: Čermák] 
• Seznam publikací [zpravodaj: Přidal, Čermák] 

 
10. Zbylé úkoly z minula [zpravodaj: Přidal]. 
• od příště tento úkol převezme ředitel MSVV. 
11. Definitivní logo společnosti [zpravodaj: Danihlík]. 
12. Podání zprávy o přednášce dr. Cílka. na MENDELU dne 1.2. [zpravodaj: Přidal]. 
• pesticidy nevyhnutelné, stejně tak GMO, ale není to udržitelné, nutně to povede 

k depopulizaci; 
• potřeba spolehlivých mluvčích v oboru – novináři na to odborně nestačí. 

 
JEDNÁNÍ VR MSVV 
 
Jednání zahájil předseda MSVV Přidal. Oznámil, že VR je usnášeníschopná a sdělil, že zajistí 
zápis ze zasedání. Předseda nechal hlasovat o přijetí návrhu programu jednání. Členové VR 
přijali program jednání všemi hlasy přítomných členů (hlasování č. 1). 
 
Ad 1) Podána Informace o registraci domén – bez připomínek. Listiny dokládající jejich 
zaplacení do roku 2022 založeny do sbírky listin společnosti (SLS). 
Závěr a úkoly: Heller založí listiny do SLS. 
 
Ad 2) Havelka – nový ředitel, Heller – nový a zároveň první jednatel MSVV – uvedeni do 
funkce. Na webu tuto změna vyznačil v kontaktech Čermák. 
 
Ad 3) Podzimní konference MSVV v Olomouci bude zahrnovat pozvání de Mirandy a Tkadlece. 
Další zahraniční hosty s ohledem na objem dostupných financí MSVV nebude zvát. Jejich 
potenciál se využije na dalších konferencích. 
Závěr a úkoly: Pozvání obou zajistí Danihlík z pověření MSVV. 
 
Ad 4) Povolení ke vjezdu – celkem tři povolení pro 15 osob (Gruna, Klíma, Blinka a Čermák). 
Závěr a úkoly: Pověření zajistí a vyřídí se správou VÚ Klíma. Klíma zajistí zjištění zdrojů pro 
zřízení včelnic ve VÚ Libavá a následně stanovení chovatelských termínů a koordinace 
spolupracujících subjektů. 
 
Ad 5) Tiskové prohlášení a reportáž v ČT. Rada projednala možnosti zpracování scénáře. 
Závěr a úkoly: Čermák je v kontaktu s odp. redaktorem Pavlem Štruncem, zajistí termíny 
konání. Přidal ve spolupráci se zainteresovanými členy zajistí předpřípravu možného scénáře. 
 
Ad 6) Projednání přijetí za člena Václava Smolíka. Čermák informoval o jeho činnosti a zájmech 
v oboru. Výkonná rada rozhodla jednohlasně pro jeho přijetí za člena (hlasování č. 2). 
Možnost přijetí za člena pro Tomáše Plevana projednala rada bez zamítavých připomínek. 
Závěr a úkoly: O přijetí za člena bude informovat Václava Smolíka jednatel společnosti. 
Přidal bude kontaktovat Plevana a sdělí mu, že v případě jeho zájmu společnost jeho členství 
a zapojení se do projektu VT včely uvítá. 
 
Ad 7) Rada pojednala možnost prezentace návrhů na změnu tlumení moru včelího plodu. 
Závěr a úkoly: Čermák, Klíma, Ptáček a Přidal sestaví článek na téma metodiky tlumení 
moru včelího plodu. Ptáček domluví možnosti publikace tématu s redakcí Včelařství. 
 
Ad 8) Rada tento bod projednala ve smyslu potřeby sestavit dopis, který příslušná místa státní 
správy na tuto potřebu upozorní a nabídne spolupráci. Například: SVS nepřizvala MSVV ani 
PSNV na projednání věci o metodice tlumení moru. 
Závěr a úkoly: Zaslání dopisu na Národní ref. lab. pro zdraví včel – zajistí Klíma a Přidal. 
Další dopis se zašle na MZe a SVS a do ČSV nabídnout spolupráci – obojí zajistí rovněž 
Klíma a Přidal. 
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Ad 9) Rada bod projednala ve smyslu závěru a úkolů. 
Závěr a úkoly: Čermák zajistí obeslání členů se žádostí o dodání informací o jejich včelnicích 
a chovatelské činnosti pro webovou prezentaci MSVV. Čermák doplní na web MSVV odkazy 
členů na seznamy jejich publikací. 
 
Ad 10) Hrob Mendela a jeho úpravy jsou dále v jednání. Ve spolupráci s ředitelem Mendelova 
muzea jsme v kontaktu s otcem opatem brněnských Augustiniánů. Řediteli Mendelova muzea 
jsme přislíbili nahrazení škody vzniklé ztrátou dálkového ovládání prezentací v PC při příležitosti 
konference MSVV v říjnu 2011. Čekáme na vyjádření. 
Závěr a úkoly: Hrob zajišťuje Přidal. Nahrazení škody Přidal ve spolupráci s Ptáčkem. 
 
Ad 11) Rada projednala možnosti grafické úpravy. Podrobnosti k úpravám si poznačil Čermák. 
Závěr a úkoly: Čermák zajistí finalizaci grafické úpravy. 
 
Tabulka 1: Výsledky hlasování o návrzích 
 

Návrh Pro Proti Zdrželi se P řijato [%] 
č. 1 6 0 0 100 
č. 2 6 0 0 100 

 
Příloha č. 1: Návrh B. Gruny k organizování činnosti ve VÚ Libavá. 
Jednání výkonné rady MSVV ukončil předseda MSVV ve 20:30. 
 
Antonín Přidal, v.r.  
předseda MSVV, o.s. 
 
 
 
 
Květoslav Čermák, v.r.  
místopředseda MSVV, o.s. 
 
 
 
 
 
Vladimír Sabolovič, v.r. 
revizor MSVV, o.s. 
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Příloha č. 1 k zápisu ze 4. jednání VR MSVV 
Testační a oplozovací stanice Libavá 
Mgr. B. Gruna 
 
Cíl projektu: 
Včelnice ve vojenském prostor Libavá by měly sloužit k účelům: 

1. testační stanice: testování vybraných včelstev na VT při zvýšené úrovni napadení 
2. oplozovací stanice: oplozování matek zařazených do projektu selekce na VT 

Původně jsem předpokládal, že vojenské prostory budou sloužit jen k prvnímu účelu. Protože 
však je vojenský prostor Libavá dostatečně rozsáhlý a poměrně málo zavčelený, nabízí se 
možnost mít pod kontrolou většinu populace v krajině, takže bude možné plnohodnotně 
využívat v selekčním programu i matky volně pářené. Předpokladem je mít zde řádově stovky 
včelstev. 
 
Uspo řádání v čelnic: 

1. V centru chovu by mělo být oplozovací stanoviště, kde budou vystaveny k oplození 
oddělky s novými matkami. 
Pokud se shodneme na užší spolupráci, mohlo by uprostřed prostoru být také plemenné 
stanoviště, kam budou soustředěna nejlepší včelstva, která úspěšně prošla prvotní selekcí na 
dalších včelnicích ve vojenském prostoru, případně i mimo něj. Tato včelstva by mohla být 
testována i za využití časově náročných speciálních metodik. 

2. Kolem centra v okruhu asi 1-3 km by měly být rozmístěny další včelnice, které by vlastnili 
a spravovali jednotlivý členové MSVV. Na tyto včelnice by měly být umístěny pouze matky 
prověřeného původu s nadprůměrnou úrovní VT. Vlastníci včelnic v prostoru Libavá by se 
také měli shodnout na jednotné a závazné metodice hodnocení včelstev. Já jsem schopen takto 
provozovat asi 3-4 včelnice s cca 100 včelstvy, akorát s monitoringem bych potřeboval 
pomoci, jinak bych musel zvolit počet včelstev menší. Až bude prostor zavčelen, jsem 
schopen v omezené míře produkovat přirozeně spářené matky pro ostatní členy MSVV. 
Při návrhu tohoto modelu uspořádání vycházím z předpokladu, že na nějaký společný provoz 
testačních včelnic nejsou a v dohledné době nebudou peníze (granty), takže veškeré investiční 
a provozní náklady ponesou zúčastnění včelaři. V budoucnu je možné uvažovat o včelnicích 
v majetku MSVV a včelmistrovi zaměstnaném k obsluze včelstev, ale za současné situace je 
to nereálné. 
 
Organiza ční zabezpe čení: 

1. Vedoucí projektu – měl by komunikovat se správou vojenského újezdu a koordinovat práci 
ostatních účastníků projektu. 

2. Vědecká rada – měla by rozhodovat ve věcech odborných. 
3. Provozní režim – měly by být předem stanoveny „monitorovací termíny“  

(např. 1 x za měsíc) vycházející z metodiky hodnocení včelstev. Bylo by dobré najít v tomto regionu 
vhodné ubytování. Běžnou zootechniku na svých včelnicích si zajistí každý individuálně 
v termínech dle potřeby. 
 
Úly a rámková míra: 
Domnívám se, že nejsme schopni se dohodnout na jednotné míře. Snad to ani není nezbytně 
nutné. Předpokládám nejméně dva úlové systémy – Optimal a Langstroth. Já budu chtít 
provozovat Langstroth s plodištěm vysokým 32,6 cm a s medníky výšky 15,9 cm. 
Vysoký plást v plodišti považuji za výhodný zejména pro práci s plodem (odhad rozlohy 
plodu, hygienický test, tvorba oddělků atd.). 
 
Sezóna 2012 
V této sezóně jsem schopen připravit asi 100 oddělků k oplození na Libavé, aby se podchytila 
případná cenná místní divoká populace. Tvořit je budu v šestirámkových plemenáčích, které 
budou uzpůsobeny k monitoringu. Takto budou oddělky v sezóně hodnoceny a zazimovány. 
Na jaře 2013 budou přeloženy do běžných úlů. Současně mohou být nahrazeny nevyhovující 
matky za lepší. 
 


