
 

 

Slovo včelařům - prosinec 2021 

 

 S prvním prosincovým víkendem bylo dokončeno podzimní ošetření včelstev proti 
varroáze – a to aerosolem. Akce proběhla organizovaně a bez narušení, k čemuž přispěla 
součinnost včelařů s obsluhami aerosolových agregátů. Jediným problémem tak zůstalo 
odmítnutí ošetření přítelem s registr. číslem 218040 a přítel s reg. č. 209402 nabídl k ošetření 
úly, v nichž včelstva uhynula už někdy v průběhu léta. Nicméně, za ochranu zdraví vlastních 
včel nese odpovědnost každý včelař sám. 

 Při aerosolovém ošetření je příležitost k posouzení chovů jednotlivých včelařů a je jen 
škoda, že takovéto srovnávání není umožněno většímu počtu včelařů. Je totiž potěšitelné,  
že celková úroveň chovů v naší ZO má vzestupnou tendenci. Pochopitelně se na tomto 
zkvalitňování podílí poskytování podpory včelařům ze strany vedení Plzeňského kraje.  
Zatímco se na některých horších stanovištích několik nových úlů ztratí v průměru nebo 
dokonce v podprůměru, roste počet včelařů, kteří se mohou pochlubit svými přímo vzornými 
chovy. Uvedu jen několik těch opravdu pěkných, jakými jsou chovy přátel Osmika, Romana, 
Špelinové, Boháčka, otce a syna Heiclových, Polehly, Ferczádiho a další pěkně vedené chovy 
by se našly i u řady jiných členů naší ZO. Bylo by prospěšné, aby se mohl každý z včelařů, 
který by se rád poučil, na takovéto pěkné chovy podívat a inspirovat se dobrými zkušenostmi 
jejich majitelů. 

 Co bychom měli nyní po ukončení podzimního ošetření ve včelstvech udělat?   
Protože covidová epidemie a s ní související ochranná opatření stále trvají, sešel se výbor ZO 
se skupinovými důvěrníky a společně dospěli k závěrům promítnutým do upřesnění plánu 
činnosti, jemuž jsou věnovány následující řádky. 

Rozhodně bychom měli zkontrolovat spad roztočů po provedeném ošetření  
a do včelstev vrátit očištěné podložky. Měli bychom také zkontrolovat, zda v zimním období 
nebudou včely rušeny. Zejména nedovolit, aby se do úlů vetřeli hlodavci. Není nutno 
vymýšlet nějaká zvláštní opatření. Mnohdy postačí jen prostá včelí mezera na česně,  
ale rozhodně by česna neměla zůstat plně otevřena tak, jak jsme je měli v letním období. 
Chráníme-li česna různými mřížkami, měli bychom pamatovat na to, že s pokračující zimou 
jsou stále více naplněny výkalové váčky včel a jakákoli mřížka by včelám neměla být 
překážkou při příležitostných proletech. Není však na místě na zimu neúměrně zužovat česna. 
Včely i v zimě potřebují dostatek vzduchu. 

V předvánočním období (cca kolem 20. prosince) znovu očistěte podložky v úlech. 
Pro odběr měli k vyšetření na varroázu je vhodné ji shromažďovat na podložkách alespoň  
po dobu třiceti dnů, abychom jí získali dostatečné množství k vytvoření vzorku pro vyšetření. 
Odběr měli z úlů bychom měli ukončit nejpozději do 25.ledna 2022 tak, abychom získané 
vzorky stačili usušit, zabalit a včas odevzdat.  



  Pro začínající a méně zkušené včelaře připomínám, že ze vzorku měli je potřeba 
opatrně odstranit mrtvé včely, případně jejich zbytky (nic jiného), a také to, že měl se nesmí 
sušit přímo na topení. Úplně stačí nechat ji pár dní např. v nějaké krabici na novinách  
na skříni ve vytápěné místnosti. Kelímek se vzorkem označíte toliko vaším jménem a počtem 
včelstev, pouze včelaři, kteří mají více stanovišť, doplní ještě údaj o stanovišti. 

Vlastní sběr vzorků pro vyšetření bude v roce 2022 organizován prostřednictvím 
skupinových důvěrníků. Důvodem jsou epidemiologická opatření. Sběr vzorků ve skupinách 
bude ukončen do 31.ledna 2022 a skupinoví důvěrníci odevzdají vzorky k odeslání  
na výborové schůzi 1. února 2022. Pomůcky k zabalení vzorků budou vydávat skupinoví 
důvěrníci v druhé polovině ledna 2022. Tento způsob sběru vzorků jsme zvolili s ohledem  
na aktuální situaci, protože pravděpodobně nebude možné uskutečnit výroční členskou schůzi 
v obvyklou dobu. Náhradní termín VČS výbor ZO stanoví v závislosti na rozvolňování 
epidemiologických opatření a členové ZO budou v dostatečném předstihu informováni. 

 Rovněž není možné přesněji určit termín, kdy bude uskutečněna výplata dotace 1D.  
Předpokládáme, že ani k výplatě dotace nebude možno svolat členskou schůzi, a že vlastní 
výplata bude uskutečněna po skupinách, vždy ve vymezeném časovém intervalu tak,  
aby nedocházelo ke kumulaci většího počtu včelařů na výplatním místě. Dobu a místo  
výplaty upřesníme obvyklým způsobem na internetu a přes skupinové důvěrníky. 

 O výsledcích vyšetření včelstev na varroázu vás budou informovat vaši skupinoví 
důvěrníci. Výsledky budou také uvedeny na našich webových stránkách s uvedením 
registračních čísel chovatelů a případně i stanovišť namísto jmen, abychom učinily zadost 
požadavkům na ochranu osobních údajů (GDPR). Výsledky bude možné získat i telefonickým 
dotazem, a to každé úterý v době od 8 do 9 hodin na tel č.:  723 777 384. 

 O způsobu jarního ošetření včelstev nátěrem plodu by měla rozhodnout VČS,  
bude-li ji možno zorganizovat ještě před jarním ošetřením. Bude však předložen ke schválení 
návrh na uskutečnění nátěru bez ohledu na výsledky vyšetření včelstev plošně ve všech 
včelstvech v rámci ZO. Nebude-li možné, aby o jarním ošetření rozhodla VČS, doporučí 
výbor ZO, aby byl nátěr včelího plodu proveden u všech včelstev v celé ZO bez ohledu  
na výsledky vyšetření zimní měli. Léčiva k tomuto ošetření jsou zabezpečena a připravena 
k včasné distribuci. 

 Pokyny k organizaci hromadného odeslání vzorků k vyšetření na mor včelího plodu 
budou vydány až v novém roce 2022 po vydání nové veterinární vyhlášky k tomuto vyšetření. 

 Závěrem přijměte přání radostných Vánoc a do nového roku přání pevného zdraví, 
hojnosti sil a životního elánu, aby pro Vás i Vaše včely byl rok 2022 rokem úspěšným. 

     Oldřich Koubek a výbor ZO ČSV Stříbro. 

 


