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Milí čtenáři výroční zprávy!
Rok 2019 nebyl opět v práci a činnosti Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, z. s., (dále
PSNV-CZ) nijak výjimečným. Naše činnost se stejně jako v minulých letech soustředila především
na téma vzdělávání včelařů, na problematiku zdraví včel a také na všestranně přínosná setkávání
včelařů. Rok 2019 byl také rokem sněmovním.
Ve vzdělávání jsme i v roce 2019 pokračovali dvouletým akreditovaným učebním oborem Včelař na
SOU v Blatné (zprostředkování lektorů pro výuku) a jednoletou Moravskou včelařskou školou na
SLŠ v Hranicích (lektoři a logistika v režii PSNV-CZ). Realizovali jsme již 16. ročník oblíbených
Letních škol nástavkového včelaření, jimiž prošlo na 150 zájemců o nové postupy ve včelaření.
V oblasti vzdělávání pokračovaly projekty jako Pražská včelařská setkávání, Olomoucká včelařská
setkávání a Valašská včelařská vzdělávání.
Otázkám zdraví včel se PSNV-CZ věnovala v rámci vzdělávacích aktivit.
PSNV-CZ je aktivním členem mezinárodního vědeckého projektu monitoringu zimních ztrát včelstev
realizovaného asociací COLOSS a dále spolupracuje na organizaci následného mezinárodního
vzdělávacího semináře.
V září 2019 jsme v Brně opět organizovali “Národní výstavu medu”, její součástí byla soutěž o Med
roku 2019.
Vzhledem ke členství v ASZ ČR se PSNV-CZ, z.s. zúčastnila pravidelných zasedání rady ASZ
a uvítali jsme možnost prezentovat se na Národních dožínkách ASZ. Kancelář PSNV-CZ, z.s.
spolupracuje s kanceláři ASZ ČR nejen v otázkách právních, či v možnostech připomínkování nově
vzniklých legislativních změn, ale například také v propagaci akcí PSNV-CZ prostřednictvím
tiskových zpráv.
Radomír Hykl
kancelář PSNV-CZ
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A
Poslání a cíle PSNV-CZ
Cílem společnosti je hledat a včelařské veřejnosti představovat taková řešení chovu včel, která jej
činí jednodušším a přitažlivějším pro včelaře.
Těchto cílů společnost dosahuje zejména:
●
●
●
●
●
●

péčí o růst odborné úrovně členů;
prací na dlouhodobě udržitelných postupech;
zlepšování zdravotního stavu včelstev;
propagací jednoduchých a levných úlových systémů, v našem případě hlavně ve světě
nejrozšířenějšího Langstrothova nástavkového úlového systému;
vytvářením podmínek pro propagaci a prodej včelích produktů zákazníkům přímo včelařem;
vydáváním odborného časopisu a dalších publikací.

B
Činnost PSNV-CZ v roce 2019
1.
Časopis Moderní včelař
XVI. ročník celobarevného odborného časopisu Moderní včelař vycházel v roce 2019 jako měsíčník
v rozsahu 48 stran a souběžně je také vydávána elektronická verze časopisu. Časopis je volně
v prodeji na stáncích a v trafikách. V průběhu roku 2019 mírně stoupal počet předplatitelů
i prodaných výtisků. Kromě pravidelných rubrik a reportáží byly v roce 2019 v časopise uveřejněny
články věnované těmto tématům:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Plasty ve včelařství (MV1)
Alkoholické nápoje z medu (MV2)
Medomety (MV3)
Množení včelstev (MV4)
Včelí pastva (MV5)
Varroóza (MV6)
Melecitóza (MV7)
Zavíječ voskový (MV8)
Úl medu nepotí (MV9)
Včelařské weby (MV10)
Včelí jed (MV11)
Med a perník (MV12)

Na světovém kongresu APIMONDIA doprovázeném výstavou ApiExpo, který se uskutečnil v září
2019 v kanadském Montrealu, získal časopis Moderní včelař získal bronzovou medaili v kategorii
odborných časopisů věnovaných chovu včel. Ocenění převzal člen redakční rady Mgr. Jiří Danihlík,
Ph.D.
2.
e-Věstníky
Pro rychlejší a operativní informování členů PSNV-CZ pokračovalo vydávání elektronického
Věstníku (e-Věstník). Tento způsob komunikace má u včelařské obce velký ohlas a je funkčním
komunikačním kanálem mezi členy naší geograficky rozptýlené komunity. V roce 2019 vyšlo 15
čísel e-Věstníku, z toho dvě čísla byla určena nejen členům společnosti, ale i širší včelařské
veřejnosti.
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3.

Vydavatelská činnost

PSNV-CZ vydala v roce 2019 tyto publikace:
●
●

chovatelský kalendář;
kolektiv autorů připravoval vydání učebnice Včelařství svazek III. s tématy: Včelí pastva
a její zdroje, Včelí produkty, Medovina a nápoje z medu.

4.
Pracovní kalendář na rok 2020
Velký pracovní nástěnný kalendář s užitečnými informacemi a možností zapisování údajů a pro rok
2020 s plánováním chovu matek, byl včelařům distribuován zdarma na včelařských akcích. Výroba
kalendáře je financována z inzerátů sponzorů. Kalendář nesl banner na téma bilancování činnosti
PSNV-CZ od založení v roce 2000.
5.

Lokální spolková činnost pod záštitou PSNV-CZ

Pravidelná měsíční setkání kroužku Slezánek pod vedením Vítězslava Žídka v Háji ve Slezsku je
projekt pro včelaře, kteří včelaří nejen s úlovým systémem Slezan. Setkávání v počtu 30 - 50
včelařů je zaměřeno nejen na teoretické vzdělávání, ale i praktické ukázky zásahu ve včelstvech,
včetně seznamování se s postupy danými legislativními změnami v oboru.
6.
Dotace SZIF
Na vzdělávací činnost, resp. kurzy a přednášky organizované PSNV-CZ, byly čerpány dotace
v rámci Nařízení vlády č. 197/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. PSNV-CZ uspořádala v roce
2019 celkem 104 vzdělávacích akcí a byly vedeny dva včelařské kroužky.
Další přednášky a kurzy byly vedeny lektory PSNV-CZ v rámci akcí pořádaných ZO Českého svazu
včelařů a jiných nově vzniklých včelařských sdružení po celé ČR.
7.
Učební obor 41-51-H/02 Včelař
V roce 2019 pokračovalo v SOU Blatné studium v učebním oboru Včelař, který byl akreditován
v roce 2011. PSNV-CZ jako odborný garant tohoto učebního oboru zprostředkovává lektory pro tuto
výuku. Kapacita dálkového studia je 50 studentů. O výuku je značný zájem. Převis zájemců se musí
řešit přijímacími zkouškami. Vedení SOU uvažuje o navýšení kapacity včelařského studia.
8.
Moravská včelařská škola
V Hranicích na Moravě ve spolupráci se Střední lesnickou školou pokračuje model jednoletého
včelařského vzdělávání, který jsme započali v roce 2010 v Blatné. Jedná se o víkendové přednášky
a kurzy vedené předními včelařskými odborníky, které jsou určeny pro 32 posluchačů. Jedná se
celkem o devět výukových víkendů, které jsou zaměřeny nejen na teoretickou výuku, ale i o
praktickou výuku na včelnici v arboretu SLŠ. Tato forma vzdělávání je plně v režii PSNV-CZ,
odbornou úroveň garantuje včelařské oddělení Mendelovy univerzity v Brně.
9.
Seznam lektorů PSNV-CZ
Ke dni 31. 1. 2018 byl na SZIF prostřednictvím ČSV (jakožto žadatele o dotaci na vzdělávací akce
dle Nařízení vlády č. 197/2005 Sb., ve znění pozdějších změn) předán aktualizovaný seznam
lektorů PSNV-CZ. U lektorů jsou uvedeny vizitky, témata a za-měření přednášek a kurzů, na které je
mohou zvát nejen organizátoři akcí pod patronací PSNV-CZ. V souvislosti s platnosti NV 148/2019
Sb. od 1. 8. 2019 je seznam lektoru PSNV-CZ součástí seznamu lektoru SOU zemědělského
Blatná. Toto vzdělávací zařízení, se stalo dle tohoto NV žadatelem o dotaci na Vzdělávání.
Vizitky lektorů jsou uvedeny na www.psnv.cz (vzdělávaní/lektoři PSNV-CZ.). V současné době
postupně spuštěný nový web vizitky lektorů přinese taktéž.
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10.

Vzdělávání lektorů

V sobotu 10.11. 2019 proběhl v Brně workshop, jehož náplní bylo seznámení s novými podmínkami
při zabezpečování lektorské činnost v ČR. Dále pak seznámení s novinkami z oboru tak, aby lektoři
PSNV-CZ byli na další sezonu řádně připraveni. Byl rozpracován plán vzdělávání na rok 2020,
včetně XVII. ročníku LŠNV.
11.
Letní školy nástavkového včelaření
V průběhu roku 2019 bylo uspořádáno celkem 13 letních škol nástavkového včelaření (1x Vtelno, 1x
Krušlov, 1x Lhotka,, 3x Bouzov u Olomouce; 2x Dolní Křečany, 4x Pasečnice, 1x Kunvald). Školy
absolvovalo 149 začínajících i pokročilých včelařů.
V roce 2019 se jednalo již o XVII. ročník těchto populárních škol, při nichž si účastníci kromě
teoretických informací osvojují hlavně praktické dovednosti přímo na včelnicích. Školy vedou lektoři
a renomovaní specialisté v oboru, jak ve smyslu praktickém, tak ve smyslu teoretickém, což se také
promítá významně do programu každé školy. Podstatná část výukového programu, zejména ve
školách určených pro začátečníky, je vyhrazena praktickým činnostem na včelnici a práci se
včelami. Naopak některé školy pro pokročilé byly zaměřeny na výrobu medoviny, zpracování vosku
nebo vytvoření vlastní brtě. (Více informací na www.lsnv.cz)
12.
Projekt Den otevřených úlů
První ročník Dne otevřených úlů v České republice se konal 17. – 19. 5. 2019. Celostátní akci při
příležitosti Světového dne včel organizovala PSNV-CZ. Cílem bylo přiblížit včelařství široké
veřejnosti přímo na včelnicích. Přihlásilo se téměř 70 včelařů, kteří kromě komentované prohlídky
včelnice připravili např. ochutnávky medu a medoviny, výrobu svíček, prezentaci méně známých
včelích produktů. Na většině včelnic bylo možnost koupě medu. Akce se zúčastnily školy a školky,
dospělí a jejich rodiny.Přesná místa, časy otevřených úlů a program byly na www.otevreneuly.cz
a v časopise Moderní včelař 5/2019 v jeho tištěné podobě a nawww.modernivcelar.eu.
PSNV-CZ za finanční podpory Ministerstva zemědělství vybavila přihlášené včelaře zdarma:
● Včelařským kloboukem s logem akce.
● Tabulí s logem akce pro označení otevřené včelnice s možností dopsání datumu.
● Skládačkou se zajímavostmi o medu a včelách pro návštěvníky.
● Magnetkami s logem akce.
● Plackami s logem akce.
● Sáčky se semeny medonosných rostlin s logem akce.
Inspirací pro Den otevřených úlů je stejnojmenná akce rakouských včelařů Tag des offenen
Bienenstocks.
13.
Pražská včelařská setkávání
Projekt Pražská včelařská setkávání pokračoval i v roce 2019 v Goethe Institutu
spolupořadatelství PSNV-CZ, Včelařského spolku pro Prahu 6 a 7 i sdružení Hradčanské včely.
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Jednotlivé přednášky v roce 2019:
●
●
●
●
●
●

22. 1. 2019 – Včelí pastva a životní prostředí včel ve městě (Bronislav Gruna) + veterinární
bonus (Markéta Kopečná);
19. 2. 2019 – Warré včelaření v horských podmínkách Šumavy (Oldřich Vojtěch);
19. 3. 2019 – Tvorba oddělků (Milan Havelka);
24. 10. 2019 – Hniloba včelího plodu (Karel Jiruš);
28. 11. 2019 – Uplatnění kyseliny šťavelové při tlumení varroózy (Antonín Přidal);
19. 12. 2019 – Medovina jako další produkt z včelařovy dílny (Jiří Pouček, Dan Stauch).
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14.

Olomoucká včelařská setkávání

Cyklus přednášek seznamuje s novinkami z oboru a vzdělává nejen včelaře, ale i veřejnost. Sedmi
přednášek se účastnilo téměř 300 posluchačů ze všech koutů republiky a také ze Slovenska.
Jednotlivé přednášky se konaly v důstojných prostorách přírodovědecké fakulty Palackého
univerzity:
●
●
●
●
●
●
●

12. 1. 2019 – Včelaření v systému Dadant a Eurodadant (Pavel Cimala);
16. 2. 2019 – Včelaření na bázi volné stavby (Jaroslav Bajko);
23. 2. 2019 – Vyhledávání varroatolerantních včelstev (Květoslav Čermák);
9. 3. 2019 – Netradiční přednáška a workshop o vedení včelstev během roku (Karel Jiruš);
19. 10. 2019 – Provozní metody při chovu většího počtu včelstev, kočování se včelstvy
(Jaroslav Juráň);
23. 11. 2019 – Včelí vosk od A do Z (Alena Machová);
14. 12. 2019 – Na vlastní oči aneb v zahraničí se včelami, včelaři i vědci (Jiří Danihlík).

15.
Valašská včelařská vzdělávání
Na jaře odstartoval první ročník přednáškového cyklu Valašská včelařská setkávání. PSNV-CZ jej
ve Valašském Meziříčí v Kulturním domě Hrachovec pořádá spolu s Včelaři Valašskomeziříčska:
●
●
●
●
●
●
●

5. – 6. 1. 2019 dvoudenní kurz zaměřený na nemoci včel (Zdeněk Klíma);
9. – 10. 2. 2019 opakovaný dvoudenní kurz zaměřený na nemoci včel (Zdeněk Klíma);
24. 2. 2019 – Čím může být mor včelího plodu nebezpečný (Antonín Přidal);
30. 3. 2019 – Kdy v průběhu roku hrozí včelám největší nebezpečí (František Texl);
29. 11. 2019 – Valašské adventní neformální setkání členů PSNV z
blízkého či
vzdálenějšího okolí;
7. 12. 2019 – Apiterapie (Zdeněk Klíma);
8. 12. 2019 – Slavnostní mše svatá na poděkování za uplynulou sezonu a vyprošení
požehnání do dalšího roku.

16.
Výstavy
V roce 2019 se PSNV-CZ zúčastnila těchto významnějších výstav konaných na území České
republiky:
●
●
●
●
●

22. – 23. 3. 2019 – Včela!!! Černá Louka, Ostrava;
12. – 15. 5. 2019 – AnimalTech Brno, mezinárodní veletrh;
25. 5. 2019 – Farmářský festival v Jindřichově Hradci;
12. – 13. 10. 2019 – Národní výstava medu Brno;
3. – 6. 10. 2019 – Hanácká včela Olomouc, včelařská výstava.

Stánek PSNV-CZ propaguje na výstavách obor včelařství, kvalitní včelí produkty přímo od včelaře,
svoji činnost a nabízí poradenství v chovu včel a prodej různých publikací včetně DVD a časopisu
Moderní včelař. Účast na výstavách byla realizována za finanční podpory ministerstva zemědělství.
17.
Jarní seminář nástavkového včelaření Nepomuk
PSNV-CZ společně se ZO ČSV Nepomuk pořádala dne 23. 03. 2019 již šestý Jarní seminář
nástavkového včelaření. Zazněly následující přednášky:
●
●
●
●
●
●
●

Aktuální situace včelařství v ČR (Petr Texl, Jan Turč);
Efektivní tlumení varroózy (Antonín Přidal);
Výnosy na řepce klesají (Antonín Přidal);
Informace o VT projektech v Nizozemsku (Henk Kok - NL);
10 let monitoringu spadu kleštíka včelího (Pavel Holub);
Zkušenosti s využívání vzdáleného monitoringu včelstev (Pavel Mach);
Jak fotografovat hmyz (František Weyda).
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19.

Soutěž Med roku 2019

Pátý ročník soutěže „Med roku 2019“ se uskutečnil ve dnech 11. – 13. 10. 2019 v Brně,
Žabovřeskách v Kulturním domě Rubín. Kromě soutěže proběhla také odborná mezinárodní
konference na téma „Kvalitní med“. Po oba dva dny byla v nabídce výstava soutěžních medů.
Všechny medy – celkem 148 – měli možnost ochutnat a porovnat nejen včelaři, kteří se zúčastnili
konference, ale i široká veřejnost, pro kterou je akce zaměřena, včetně poradenské činnosti
v oblasti kvality včelích produktů.
Z pohledu organizátoru této akce je vidět stále rostoucí popularita a zájem veřejnosti navštívit tuto
akci je čím dál tím větší. Na akci byla i možnost analýzy kvalitativních parametrů donesených vzorků
vlastního medu a řízené degustace medů. Vše je podrobně popsáno na www.medroku.cz.
20.
Sněm PSNV-CZ
VIII. Sněm se konal dne 9. 11. 2019 v hotelu Amphone, Brno. Součástí sněmu byly volby části
Rady. Sněm dále projednal zprávu o hospodaření a činnosti spolku. Během jednání byly projednány
náměty pro organizaci oslav 20. výročí vzniku PSNV-CZ a také pro činnost PSNV-CZ v dalším
období. V předvečer sněmu se konalo otevřené jednání Rady.
21.
COLOSS 2019
Mezinárodní asociace COLOSS koordinuje jeden ze svých hlavních cílů zaměřených na monitoring
úspěšnosti zimování včelstev. V České republice zajišťuje koordinaci monitoringu COLOSS
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci v úzké spolupráci s PSNV-CZ. Cílem je
zapojit včelaře do sběru dat, která jsou následně odborně vyhodnocována, tzv. Citizen Science –
občanská věda. PSNV-CZ se podílí na propagaci projektu na svých akcích i v časopise Moderní
včelař, kde jsou prezentovány také dosažené výsledky. V zimě 2018/2019 činily dle tohoto
průzkumu ztráty 12,7 %, zapojilo se 1210 respondentů z celé ČR.
Výsledky tohoto monitoringu mají mezinárodní přesah, na světovém včelařském veletrhu
a konferenci Apimondia v Montrealu v Kanadě (8. – 12. září 2019) prezentoval Mgr. Jiří Danihlík,
Ph.D. (PřF UP v Olomouci) přednášku, v níž uvedl možná úskalí monitoringu ztrát včelstev.
Realizační tým českého COLOSS monitoringu organizuje ve spolupráci s PSNV-CZ každoroční
seminář na PřF UP v Olomouci. V roce 2019 proběhl dne 16. 11. 2019 v Olomouci za účasti
významných zahraničních vědců:
●
●
●
●
●
●
●

Dr. Rowena Jenkins (Velká Británie): Využití medu v léčbě chronických zánětů;
Prof. Stephen Martin (Velká Británie): Porozumění evoluce přirozené varroatolerance;
Studentská sekce: Studenti představili výsledky prací zaměřených na včelařský výzkum;
Doc. Marek Petřivalský (UPOL): Vakcinace včel: kritické hodnocení výzkumu a vývoje;
Dr. Jiří Danihlík, Dr. Jan Brus (UPOL): Aktuální výsledky monitoringu: zaměřeno na virózy;
Doc. Jan Kazda (ČZU): Faktory ovlivňující návštěvnost opylovačů v porostech řepky;
Doc. Jan Bartoška (ČZU): Projekt portálu Včelstva Online.

Semináře se zúčastnilo téměř 150 účastníků z Česka i Slovenska. Svou podporou se tak PSNV-CZ
podílí jak na vzdělávání včelařské veřejnosti, ale i na propagaci vědy a transferu vědeckých
výsledků do včelařské praxe. Na webové stránce www.coloss.cz jsou prezentovány výsledky
spojené s COLOSS monitoringem, provoz tohoto webu je také finančně podporován PSNV-CZ.
22.
●
●
●
●
●

Ostatní akce
19. – 21. 7. 2019 – Festival Mendel je včelař, Brno Mendelovo muzeum.
3. 8. 2019 – Chvála medu, Horní Hrad – Krásný Les.
18. 8. 2019 – kurz Vyhledávání včelstev s přirozenou varroatolerancí (Květoslav Čermák,
Miroslav Křížek), Bouzov.
6. 9. 2019 - Národní dožínky ASZ ČR, Radonice.
13. 9. 2019 beseda s profesorem Bienefeldem o jeho práci, Praha.
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C
Finanční zpráva
Náklady v celých tisících Kč

Hlavní činnost

Hospodářská
činnost

Celkem

0

1 163

1 163

Osobní náklady

823

542

1 365

Daně a poplatky

3

15

18

Ostatní náklady

927

1 331

2 258

13

14

27

1766

3 065

4831

Hlavní činnost

Hospodářská
činnost

Celkem

Tržby za vlastní výkony a za zboží

691

3 181

3872

Přijaté příspěvky

226

0

226

Dotace SZIF

194

0

194

Dotace MZe

819

0

819

3

0

3

46

0

46

Provozní dotace celkem

1062

0

1062

Výnosy celkem k 31. 12. 2019

1 979

3 181

5 160

Hospodářský výsledek před zdaněním

0

356

356

Hospodářský výsledek po zdanění

0

329

329

Spotřebované nákupy a nakupované
služby

Daň z příjmů
Náklady celkem k 31. 12. 2019

Výnosy v celých tisících Kč

Dotace 1.D
Dotace PVA Plzeň

Zpracovala: Ing. Ivana Dubišárová

Podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne 2. 6. 2020
Ing. Lukáš Prýmas
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Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2019
v celých tisících Kč
AKTIVA

Stav k prvnímu dni
účetního období
0

Stav k poslednímu dni
účetního období
0

A.

Dlouhodobý majetek celkem

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

0

0

II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

0

0

III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

0

0

IV.

0

0

B.

Oprávky k dlouhodobému
celkem
Krátkodobý majetek celkem

3 015

2 877

I.

Zásoby

291

138

II.

Pohledávky

437

371

III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

2 287

2 368

IV.

Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem

0
3 015

0
2 877

PASIVA

majetku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

A.

Vlastní zdroje celkem

2 623

2 667

I.

Jmění celkem

2 492

2 311

II.

Výsledek hospodaření celkem

131

356

B.

Cizí zdroje celkem

392

210

I.

Rezervy celkem

0

0

II.

Dlouhodobé závazky celkem

0

0

III.

Krátkodobé závazky celkem

170

20

IV.

Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem

222

190

3 015

2 877

Zpracovala: Ing. Ivana Dubišárová

Podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne 2. 6. 2020
Ing. Lukáš Prýmas

10

D
Partnerství a spolupráce
1.
Státní správa ČR
Na úrovni státní správy spolupracujeme s Ministerstvem zemědělství, Státní veterinární správou ČR
a Státním zemědělským intervenčním fondem. V roce 2019 se PSNV-CZ zúčastnila jednání na
MZe, týkající se grantů NNO a Včelařského programu na období 2020 – 2022. Dále byla PSNV-CZ
přizvána SVS a MZe k podání návrhů na doplnění Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace
pro rok 2020.
2.
Mendelova společnost pro včelařský výzkum, z. s. (MSVV)
Spolupráce s MSVV je vzhledem ke kompatibilitě cílů a personálnímu propojení na velmi dobré
úrovni. Mnozí členové se účastní pravidelných akcí MSVV, seminářů na včelnicích předních
odborníků a diskusí o metodice chovu. Řada členů PSNV-CZ je zapojena v projektu MSVV
„Vyhledávání varroatoleratních včelstev v populaci včely medonosné na území ČR, jejich chov
a selekce“.
3.
Mendelova univerzita Brno
Oddělení včelařství MU Brno je zázemím a garantem mnoha včelařských aktivit, které PSNV-CZ
pořádá. MU Brno je odborným garantem výuky Moravské včelařské školy.
4.
Univerzita Palackého Olomouc
Spolupráce s Univerzitou Palackého Olomouc je intenzivní zejména v rámci mezinárodního projektu
sledování zimních úhynů včelstev v rámci asociace COLOSS. Členové PSNV-CZ jsou do projektu
zapojeni včetně propagace a seznamování s výsledky projektu. Hlavním koordinátorem za UP
Olomouc je Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D. Společně s MSVV a UP Olomouc se PSNV-CZ spolupodílela
na organizaci odborných seminářů týkajících zdraví včel.
5.
Střední odborné učiliště Blatná
Jihočeská včelařská škola se díky spolupráci SOU Blatná a PSNV-CZ přetransformovala od září
2011 na akreditovaný učební obor 41-51-H/02 Včelař. Jedná se o dálkovou formu zkráceného
studia s výstupním výučním listem. Studium je dvouleté se závěrečnými zkouškami. 50 % výuky
představuje odborný výcvik. Učitelé tohoto oboru jsou převážně lektoři PSNV-CZ. Každým rokem
obor Včelař navštěvuje 50 studentů. SOU Blatná se stala jako druhý subjekt administrátorem dotací
na vzdělávací činnost v rámci NV č. 148/2019 Sb. Dle tohoto NV vede SOU Blatná také seznam
lektorů. Tato nová situace umožňuje žádat o dotovanou vzdělávací akci a volit lektora z větší
nabídky a zaměření než doposud.
6.
Střední lesnická škola Hranice
Moravská včelařská škola představuje soubor víkendových kurzů a přednášek pro 32 posluchačů
zajišťovaných PSNV-CZ a jejími lektory a spolupracovníky.
7.
Spolek chovatelů včely tmavé
Spolupráce se Spolkem chovatelů včely tmavé je velmi úzká, zejména ve věci hledání a šlechtění
vitálních včelstev. Uspořádalo se několik seminářů a workshopů.
8.
Český svaz včelařů, z. s. (ČSV)
Na úrovni základních a okresních organizací ČSV je spolupráce dobrá. Mnoho vzdělávacích akcí
pořádaných ČSV je zajišťováno lektory PSNV-CZ.
9.
Asociace soukromých zemědělců (ASZ)
V roce 2018 se PSNV-CZ stala členskou organizací Asociace soukromých zemědělců. Spolupráce
byla navázána i mezi redakcí Moderního včelaře a redakcí Selské revue (vydává ASZ). V některých
bodech máme s ASZ téměř shodné priority (menší pole, biopásy, meziplodiny, apod.).
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E Poděkování
PSNV-CZ děkuje svým členům za přispění formou členských příspěvků, které jsou využívány
k naplnění cílů společnosti. SZIF děkujeme za finanční příspěvky na vzdělávací aktivity. Děkujeme
MZe za poskytnutí finančních prostředků na projekty pro NNO. V neposlední řadě děkujeme všem
včelařům a dalším spolupracovníkům, kteří nejen prostředky, nýbrž i svojí činnosti přispěli
k úspěšné realizaci vzdělávacích a prezentačních akcí.

F Orgány PSNV-CZ
PSNV-CZ měla v roce 2019 jednoho stálého zaměstnance – ředitele kanceláře; ostatní funkce
vykonávají zvolení členové dobrovolně. Práce šéfredaktora časopisu Moderní včelař je vykonávána
na základě Smlouvy o dílo. Stav členské základny k 31. 12. 2019 byl 744 členů.
Administrátor: Ing. Marek Konvičný

Rada PSNV-CZ
Předseda: Ing. František Hubáček
První místopředseda: Ing. Lukáš Prýmas
Druhý místopředseda: Mgr. Petr Kellner
Členové Rady k 31. 12. 2019: Mgr. Alena
Machová, MBA; RNDr. Leopold Matela; Jiří
Mohelník; Tomáš Plevan; Ing. Petr Texl, Milan
Majer
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