MVDr. Martin Kamler
Představení kandidáta na předsedu Českého svaz včelařů, z.s.
Vážené včelařky, vážení včelaři a přátelé,
po dlouhé úvaze jsem rozhodl kandidovat na předsedu Českého svazu včelařů. Vzhledem
k omezeným možnostem se představit na akcích ČSV (setkání s delegáty XI. sjezdu bylo před
uzavřením termínu přihlášek na kandidáty) a prezentovat své vize pro další směrování Svazu,
jsem se rozhodl využít tuto formu zacílenou na okresní organizace, na vás a na vaše zástupce,
kteří budou zodpovědní za volbu členů do vyšších výkonných jednotek Svazu. Přál bych si,
aby tyto jednotky byly opravdu funkční tak, jak si to situace v již běžící třetí dekádě 21. století
žádá. Současně s pokorou a respektem k tradici a historii včelařství u nás.
Nejprve bych se chtěl krátce osobně představit a uvést své cesty k včelařskému
řemeslu, zkušenosti i umění. V současnosti mi je 42 let. Můj vztah ke včelám začal již
poměrně v útlém věku díky poznání lahodné chutě medu. Bezprostřední kontakt se včelami
jsem nastartoval během studia na gymnáziu a pomoci při vytáčení medu u rodiny Svobodů na
Znojemsku. Toto velmi sladké, ale i bolestivé setkání rozhodlo o mém záměru chovat včely.
Během následujících let dalšího studia, poznávání světa a jeho pestrosti, jsem znalosti
o včelách získával hlavně ve škole a na cestách. A opět: nutkání včely chovat přišlo během
medobraní. Tentokrát to však bylo za vedení dvou, asi tak 12letých chlapců v savaně patřící
Masajům, v africké Keni. Medobraní probíhalo tak, jak ho známe ze starých jeskynních
maleb. S jazykovou bariérou, jen pomocí posunků, s doutnajícím klackem v ruce a s dekou
hozenou přes hlavu jsme se vrhli do skalní štěrbiny, odkud vylétaly včely, nejspíš Apis
mellifera scutellata. Není od věci poznávat skutečnou historii na vlastní kůži. To bylo v roce
2003. Následující rok jsem ukončil studium na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně
a tam zůstal dalších 6 let, abych studoval, pracoval a současně i vyučoval veterinární
parazitologii. Díky tomu jsem poznal, že od roku 2006 započala celosvětová krize včelařství,
zejména díky parazitům. To mě dovedlo v roce 2010 až na Výzkumný ústav včelařský v Dole
a od té doby mám tu čest říkat, že dělám včelího doktora. Zde chci jen podotknout, že stejné
příjmení s bývalým ředitelem, a skvělým včelařem, VÚVč dr. Františkem Kamlerem, je jen
souhra náhod a nepojí nás příbuzenský vztah.
Samostatně včelařím 11 let. V současnosti jsem zazimoval 16 včelstev v několika
velmi odlišných podmínkách ČR, na tradiční rámkové míře 39 x 24 cm a v kombinaci
s nízkými nástavky. V rovinách Povltaví a Polabí, ale i v hornatém prostředí rodného
Valašska bez řepkové snůšky. To mi umožnuje sledovat a znát chov včel v různém prostředí
a v rámci své profese včelařům poradit, co a jak provádět, zejména s ohledem na zdraví včel.
Nyní přejděme k tomu podstatnějšímu, proč se na vás touto formou obracím.
Předseda Českého svazu včelařů. Proč kandiduji?
Protože je zdraví včel prioritou pro udržitelné včelaření do budoucího světa, jehož prostředí
a podmínky se mění (bez ohledu na to, zda se nám to líbí či nelíbí a zda tomu věříme či
nevěříme).
Protože příští rok je 150 let od vzniku Českého včelařského spolku a není mi jedno, jak se
bude dále Svaz vyvíjet a hospodařit.
Protože nejsem ztotožněn s některými výstupy a fungováním Svazu v současnosti a jako
„obyčejný“ člen nemám moc možností to ovlivnit.

Proč tedy nezkusit kandidaturu na post „nejvyšší“? Jako kandidát na předsedu si rozhodně
nečiním a ani neodvážím šířit zaručená a 100% moudra. Představuji si, že předseda, či
předsedkyně Svazu by měli vystupovat a fungovat jako matka ve včelstvu. Ku spokojenosti
a funkčnosti celého společenství. V tomto případě ku spokojenosti vás, včelařek a včelařů,
členů Svazu. Tato spokojenost však netkví v práci jednoho člověka, ale ve vzájemné
spolupráci. Právě v členech RV, kteří budou volit na XI. sjezdu je řada vás, včelařů různých
profesí, jež se stanou funkční jednotkou Svazu. Musíme spolupracovat a respektovat se
navzájem. Chtěl bych, abychom společně budovali Svaz jako moderní, transparentní spolek
pro 21. století, hájící zájmy včel a včelařů na všech úrovních, včetně mezinárodní.
Jak si to představuji, když mnozí z vás podotknou, že jsem v žádné základní, natož okresní
organizaci, nepůsobil jako funkcionář? Neznamená to ale, že nevím o práci, problémech
a obtížích, se kterými se na postech předsedů, jednatelů, pokladníků a zdravotních referentů
setkáváte. Svou praxí nejsem odtržen od těchto informací a při svých cestách mezi včelaře je
vnímám zejména tam, kde vznikají problémy. Možná je i výhodou sledovat tuto činnost,
která zůstává mnohdy nedoceněná, z jiného úhlu. Ale pojďme k věci, stále je po 150 letech
trvající práce na co navazovat a co rozvíjet.
Osobně vidím hlavní směry činnosti ČSV takto:
1. Činnost ČSV
- ČSV je spolkem pro hobby, střední i profivčelaře, ženy, muže, děti a mládež.
- Podpora členů a činnosti ZO a OO. ZO a jejich členové jsou základní funkční
jednotkou. Bez nich, bez vás, nemá Svaz smysl existence. Sekretariát bude ve větší
míře servisní jednotkou pro činnosti ZO i OO.
- Podpora činnosti KKV.
- Podpora týmové spolupráce pro všechny úrovně Svazu, intenzivněji využívat
možností informačních technologií – snížení nákladů a zefektivnění managmentu.
- Zlepšit transparentnost a informovanost o práci ústředních orgánů Svazu pro
všechny členy.
- Spolupráce se státními úřady, ale i s neziskovými organizacemi, které se věnují
ochraně přírody, péči o krajinu, zemědělství, zahradnictví, lesnictví
a krajinotvorbě. Podstatná je komunikace a spolupráce s dalšími včelařskými
spolky.
- Posílit intenzivnější spolupráci s mezinárodními včelařskými organizacemi.
Tradiční spolupráce s Apimondia a Apislavia, existují a objevují se i nové
organizace na evropském poli – zejména Coloss, nově BeeLife, Beecome a aktivně
participovat v COPA-COGECA. Tyto společnosti účinně komunikují na poli EU
s Evropskou komisí.
2. Zdraví včelstev
- Prioritní cíl pro udržitelné včelařství.
- Spolupráce se státními institucemi, zejména se Státní veterinární správou
(v proběhlém období SVS vypověděla memorandum o spolupráci s ČSV!),
Ministerstvem zemědělství, M. životního prostředí, M. pro místní rozvoj, M.
průmyslu a obchodu a M. školství mládeže a tělovýchovy, SZIF a ČMSCH.
Podpora a zapojení do výzkumné činnosti našeho VÚVč a motivace pro výzkumné
organizace v ČR – univerzity a veřejné výzkumné instituce.
- Varroáza je stále nejvýznamnějším onemocněním včel – hledání a podpora nových
přístupů k tlumení onemocnění.
- Využití dat z CIS pro pomoc včelařům v „problémových“ oblastech.
- Podpora kvalitního chovu a šlechtění včel.

3. Vzdělávání a osvěta
- Prohloubit spolupráci a podporovat činnost SOUV-VVC Nasavrky, která už je 70
let unikátní školou včelařství v Evropě.
- Zachovat a prohlubovat kontinuitu celoživotního vzdělávání pro včelaře.
- Podpora včelařských kroužků mládeže a práce s dětmi již od mateřských škol.
- Podpora mezinárodní spolupráce.
- Zahrnout výuku komunikace a PR do činnosti všech organizací Svazu.
4. Hospodaření a finance ČSV
- Transparentní a přehledné hospodaření Svazu, jasný přehled a revize externích
smluv a výběrových řízení.
- (Polo)profesionalizovat funkcionáře díky školením „šitým na míru a potřebu
ZO/OO“. Zrevidovat finanční možnosti, navrhuji přesměrování toku financí –
změnit poměr poplatků odvedených ze včelstva členů ve prospěch místní ZO /OO.
- Zaměřit se na fundraising a jiné zdroje než jen z MZe.
- Udržet kontinuitu a administraci dotací pro všechny včelaře.

To je hrubý nástin činností, kterými by se měl ČSV nadále ubírat. Budu rád, pokud se s mou
představou ztotožníte a mou kandidaturu podpoříte.
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PS: V materiálech k XI. sjezdu jste obdrželi můj velice stručný informační list kandidáta na
předsedu ČSV. Nemožnost oficiálního setkání s delegáty vedla k představení se touto cestou.
Jako důležitou součást své prezentace vidím i můj životopis, který byl součástí přihlášky, ale
rozeslán dále nebyl. Přikládám ho proto níže.
Rád bych vám tak dal záruku, že svou kandidaturu myslím vážně a s plným vědomím, že
pouze společně můžeme dosáhnout reálných cílů.
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Včelařské zkušenosti a aktivity
Samostatné včelaření od r. 2010; v r. 2021 zazimováno 16 včelstev v Dolním Povltaví, Polabí
a na Valašsku; člen ČSV, z. s. od roku 2011.
Odborné i praktické články pro včelaře (časopis Včelařství i Moderní včelař), praktické kurzy
a přednášky (v rámci VÚVč i v terénu pro různé organizace a spolky), osvětová činnost od
dětí po odborné exkurze VŠ.
Práce pro ČSV: Externí poradenství Komise pro zdraví včel; člen Redakční rady časopisu
Včelařství v letech 2012 – 2016.
2011 – současnost:
Přednášející odborník ČSV pro Tlumení nákaz a Anatomie, biologie a fyziologie včely
medonosné (ročně okolo 10 přednášek pro včelaře v ZO i OO ČSV); učitel včelařství
Přednášky a semináře pro Státní veterinární správu; lektor kurzů pro prohlížitele včelstev;
semináře na Karlově univerzitě, Masarykově univerzitě, Výzkumném ústavu veterinárního
lékařství.
2020 – současnost: Výuka Včelařství pro 1. ročník ve SOUV – VVC Nasavrky
2019 – současnost: Kurz Včelaření, životní prostředí a klimatická změna ve SOUV – VVC
Nasavrky
2018 – 2019: Učitel včelařství; kurz ve SOUV – VVC Nasavrky
2018 – 2020: Odborný garant projektu Hrr na mor ve Středočeském kraji; kampaň pro
prevenci a tlumení moru včelího plodu
2018: Kurz Po stopách brtnictví v Dolní Lomné
2017: Expertní konzultace včelařství v Kurdistánu (rozvojový projekt Charity ČR)
2015 – 2016: Výuka Biologie včely medonosné ve SOUV – VVC Nasavrky
2012 – 2016: člen Redakční rady časopisu Včelařství
Zaměstnání
2010 – současnost

Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.
Odborný a výzkumný pracovník parazitologické a mikrobiologické laboratoře Zkušební
laboratoře akreditované ČIA (ISO:17025); technický vedoucí parazitologické laboratoře;
terénní a laboratorní diagnostika onemocnění včel, přednášková a poradenská činnost.
Spoluřešitel a výzkumný pracovník několika výzkumných projektů NAZV, TA ČR i
mezinárodního projektu EU.
Spoluautor a autor více než 60 vědeckých, odborných a populárně-vědeckých článků
v domácích i zahraničních časopisech.
2015–2018
Česká zemědělská univerzita v Praze; Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových
zdrojů; Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky
Výzkumný pracovník a spoluřešitel grantového projektu NAZV Rezistence roztoče Varroa
destructor vůči akaricidům.
2004 – 2009
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno; Fakulta veterinárního lékařství; Ústav
parazitologie; odborný a výzkumný asistent
Terénní parazitologické expedice: Jordánsko (2001), Bulharsko (2002), Keňa (2003, 2004,
2007) a Malajsie a Indonésie (2006/07).
Výuka studentů předmětu Veterinární parazitologie v českém i anglickém jazyce
Vzdělání
1997 – 2004

Fakulta veterinární hygieny a ekologie; Veterinární a farmaceutická univerzita
Brno

Další zkušenosti a znalosti







Mluvená i psaná angličtina
Organizace kurzů a konferencí
Řidičský průkaz A, B
Mikro- a makrofotografie
Uživatel MS Word, Excel, PowerPoint, Access
Kurzy osobního rozvoje - např. Respektovat a být respektován, Projektový
management, Popularizace a medializace výsledků výzkumu a vývoje,
Timemanagement

Členství






Český svaz včelařů
COLOSS – mezinárodní nezisková organizace pro Prevenci ztrát včelstev (od roku
2009)
Česká parazitologická společnost
Komora veterinárních lékařů
Čestné členství Slovenská včelárska spoločnosť Jána Čajdu
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