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Úvodník 
Vážení včelaři, vážené včelařky. Právě 

k Vám přichází další vydání e-Věstníku, 

tentokrát mimořádného. Jeho mimořádnost 

nespočívá v rozsahu obsahu a ani v jeho 

pestrosti. Naopak. Je monotematický 

a krátký. 

A také naléhavý… Proto je toto vydání 

určeno také široké veřejnosti, ne pouze 

členům Pracovní společnosti nástavkových 

včelařů CZ, z. s. (PSNV), jak je to 

u běžných vydání e-Věstníku zvykem. 

Šiřte ho tedy, prosíme, všem včelařům, 

které znáte, všemi dostupnými kanály. 

Nechceme malovat čerty na zeď, ale… 

Toto vydání se nám opravdu nepsalo lehce. 

Další řádky napoví proč. 

Redakce 

 

Aktuality 

Hrozí českým včelařům další kolapsový rok? 

 

Od druhé poloviny září letošního roku 

mezi včelaři přibývají zprávy o úhynech 

včelstev. O tom jsme Vás informovali již 

v zářijovém vydání věstníku. Přibývá 

včelařů, kteří přiznávají, že od 1. září, tedy 

od data, ke kterému se hlásí počty 

zazimovaných včelstev, přišli už i o polo-

vinu svých včelstev. Výjimkou nejsou ani 

chovatelé, kteří jsou již zcela bez včel. 

A netýká se to pouze drobných chovatelů. 

Značné problémy připouštějí i včelaři 

s několika sty včelstvy. Ti většinou svým 

včelstvům věnují větší péči a pozornost, 

protože jsou na nich ekonomicky závislí. 

Takzvané kolapsové roky se čas od času 

vyskytují. Poslední dobou se však 

vyskytují stále častěji. Dosavadní signály 

naznačují, že rozsah úhynů bude 

pravděpodobně mnohem větší, než jsme si 

před měsícem mysleli a může mít na počet 

vyzimovaných včelstev dramatický dopad. 

Mnoho úlů některých z nás bude na jaře 

s velkou pravděpodobností prázdných. 

Pravděpodobnou příčinou není pouze 

roztoč Varroa destructor, ale také působení 

virů. Vyloučit se nedá ani snížená imunita 

včel, zapříčiněná působením agroche-

mikálií. Včelstva, která jsou viditelně 

zesláblá, byste se neměli snažit 

zachraňovat. Tato včelstva totiž již 

zachránit nelze. Pokud na stanovišti 

kolabující včelstvo odhalíte a včas 

nezasáhnete, tedy že takové včelstvo 

neutratíte, nastane takzvaný domino efekt 

a skrze rabování se nákaza velmi rychle 

rozšíří na ostatní včelstva v okolí. Proto je 

potřeba zesláblá kolabující včelstva utratit 

a zabránit jejich rabování. Postižení včelaři 

popisují, že včelstvo, které ještě před 

týdnem či čtrnácti dny bylo v plné síle, 

v něm najdou doslova pouze hrstku včel 

s matkou anebo se zcela vytratí. Zůstane 

pouze zavíčkovaný plod a zásoby, které si 

včely připravily  na zimu. Už i “nevěřící 
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Tomášové”, kteří do nedávna tvrdili, že to 

není možné, změnili názor. Uviděli (zažili) 

a uvěřili. Stejným způsobem to popisuje 

i Ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku 

v aktuálním e-Newsletteru (3/2019). 

Znovu připomínáme, že včelaři, kterým 

na stanovišti uhyne 25 % včelstev a více, 

mají povinnost tyto úhyny nahlásit Státní 

veterinární správě.  Lze se však domnívat, 

že mnoho včelařů úhyny svých včelstev 

zapře. Důvodem je obava, že by přišli 

o dotaci 1.D, případně ji museli vrátit. 

A také, že je ostatní včelaři pomluví. 

Nad to je potřeba se povznést. Je velmi 

důležité, aby státní správa o úhynech 

věděla. Netvrdíme, že se hned něco změní. 

Ale strkáním hlavy do písku a lhaním si 

do vlastní kapsy se nevyřeší vůbec nic! 

PSNV se již delší dobu skrze vzdělávací 

akce, které pořádá a také prostřednictvím 

časopisu Moderní včelař, snaží nabádat 

včelaře k tomu, aby maximální pozornost 

o zdravotní stav svých včelstev věnovali 

již v květnu, červnu a červenci. Stávající 

oficiální metodika, která je již desetiletí 

bez zásadních změn, řeší ošetřování 

a monitoring napadení včelstev v období 

od podzimu do jara, tedy v době, kdy 

mnohdy někteří včelaři svá včelstva již 

nemají. PSNV usiluje o změnu již dlouho. 

K připomínkování a doplnění stávající 

metodiky jsme přesto byli přizváni teprve 

letos. Při této příležitosti jsme podali SVS 

návrhy na změny a doplnění stávající 

metodiky, včetně připomínek k dalšímu 

jednání, ke kterému jsme však dosud 

nebyli přizváni. S napětím proto 

očekáváme, které z připomínek a návrhů 

budou do metodiky pro další období 

zahrnuty, a které ne. 

Jiří Mohelník 

https://mail.cvzv.sk/~vcela_hradok/nl/Nr2c3.pdf

