Včelařův rok

Zpracoval: Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje
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Historie
Člověk se o včely a jejich život zajímal od pradávna. První kresba znázorňující odebírání
medu včelám dvěma muži je kresba v Pavoučí jeskyni ve Španělsku a je z doby asi
12 000 let před naším letopočtem. Tehdejší včelařství, které spočívalo v odebírání
plástů s medem, se provozovalo v celém světě.
Staří Egypťané se zabývali včelařstvím již před 6 000 lety, med považovali za vzácný dar
a jako první začali kočovat se včelstvy za pastvou, lépe řečeno pluli se včelami
na lodích po Nilu. Jejich úly měly válcovitý tvar a byly vyráběny ze směsi hlíny
a nařezané trávy.
Ve starém Řecku a Římě se používal med jako potravina, při léčení se používal včelí
vosk, včelí jed, propolis a pyl. Lidé si všímali organizovaného života včel, filosof
Aristoteles označil včelstva za nejdokonaleji organizovaný stát. V řeckém Epidauru
je na kameni starém 2 000 let nápis: „Nerozčilovat se, žít v klidu, pít med s mlékem,
pěstovat divadlo a lehkou gymnastiku“. No uznejte, neprospěl by takový život i dnes
nám?
Staří Slované byli vynikajícími včelaři již od nejstarších dob. Mezi tehdejšími národy
bylo rozšířeno lesní včelaření – brtnictví. Slované, kteří se v 5. století našeho letopočtu
usadili ve střední Evropě, neměli v získávání medu konkurenci. Lidem, kteří se lesním
včelařením zabývali, se říkalo brtníci. Brť byla dutina stromu, kterou obývaly včely
medonosné. Brtníci se odjakživa těšili velké úctě. Z dutin stromů získávali plásty
s medem a tyto dutiny i rozšiřovali a upravovali. Po přivlastnění lesů šlechtou již mohlo
být brtnictví provozováno pouze se svolením šlechty a samozřejmě výměnou za část
medu a vosku. Od doby, kdy si brtník přemístil včely z lesa ke svému obydlí, lze hovořit
o počátcích domácího včelaření. Protože dlabání klátů bylo obtížné a ne vždy možné,
zhotovovali si včelaři úly ze slámy a rákosí, kterým se říkalo košnice nebo koše.
Z prken se začaly sbíjet úly kolem 16. století. První úl u nás si nechal údajně zhotovit
lékař rožmberského panství Jan Mathiol v roce 1585, aby mohl pozorovat včely při
práci. Před třicetiletou válkou (1618–1648) se včelaření rozšířilo při rolnických
usedlostech a začali se jím zabývat i lidé, kteří se živili zemědělstvím.
Již kolem 14. století se začala část včelařů sdružovat a zakládat včelařské cechy. Jedním
z prvních, kterému udělil v roce 1350 císař Karel IV. právo sdružovat se, byl cech
včelařů v Norimberském lese. V 16. a 17. století vznikaly včelařské cechy na Moravě
a v Čechách, v roce 1591 ve Vizovicích a 1680 v Lipníku. V roce 1665 vznikl včelařský
cech olomouckých biskupů. Se vznikem cechů začaly vznikat i první včelařské zákony,
které se nazývaly „včelařské právo“, nejstarší měli Germáni. V prvních zákonech byla
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stanovena práva (např. vlastník včelstva měl právo na roj, který se usadil v cizím lese,
pokud jej pronásledoval, jinak měl právo na roj ten, kdo ho našel), ale i tresty (trest za
falšování medu).
První včelařská kniha napsaná v českém jazyce byla vydaná v roce 1775 v Uherské
Skalici (Wytah znowo-skušeného wčelaře). Podle této knihy bylo vybavení včelaře
následující: kukla, hrnec na kouř, železný hrnec s poklicí k snímání rojů, dva žebříky,
peroutka, mincíř na vážení rojů, nůž na podřez plástů s medem. Včely se rozdělovaly
na domácí, divoké, zlodějky, vodní bez žihadla (trubci) a matky – rojové krále.
Včelařské žně byly na jaře, kdy se prováděl podřez a získávaly se zbytky medu, který
zůstal ze zásob medu po zimě. Nemoci včel jsou v knize uváděny dvě: ztráta matky
a úplavice.
V roce 1775 vydala císařovna Marie Terezie patent (zákon) „O včelách“ č. 600 pro
Moravu a Dolní Rakousko, protože v těchto zemích se nacházelo nejvíce včelstev z celé
rakouské monarchie. O rok později byl podobný patent zaveden i pro Království české.
Chov včel byl zde prohlášen za svobodnou činnost a byl osvobozen od všech poplatků
a daní, včelaři s vyšším počtem včelstev dostávali prémie, příjmy za med byly
osvobozeny od daní, byly zavedeny tvrdé tresty za vandalství vůči včelám. Ovšem
nařízení o zdravotní ochraně včel se do patentu nedostalo a dalším nedostatkem bylo
zrušení práva včelařů na sdružování.
V době vlády císaře Josefa II. (1780–1790) se stal rozvoj včelařství zájmem státní
zemědělské správy. Včelařství bylo podporováno prémiemi za přezimování včelstev
(předchůdce dnešní dotace 1.D, národní dotace na opylovací činnost). Včelařství se
učilo v kněžských seminářích, hospodářských školách, na univerzitách.
Počty včelstev v letech 1785–1826 v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
rok 1785
rok 1791
rok 1811
rok 1826
Čechy
39 389
61 568
Morava
51 873
61 335
Slezsko
14 421

rok 2014
603 392

Zdokonalovala se včelařská technika. V roce 1814 Petr Ivanovič Prokopovič vymyslel
a začal používat mateří mřížku, která znemožňovala matce dostat se do medníku.
Již od 16. století začalo medovinu nahrazovat pivo, koncem 16. století bylo jen v Praze
55 pivovarů a počet medovarů klesl na dva. V 18. století začal med vytlačovat levnější
třtinový cukr a po něm cukr řepný, jehož výroba se začala rozvíjet po roce 1806.
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Opětovný rozvoj a povznesení včelařství na Moravě nastalo po roce 1860, kdy se stal
jednatelem brněnského odboru při Moravskoslezské hospodářské společnosti
vojenský lékař František Živánský, který se přistěhoval do Brna. Úspěšně vyučoval
mladé včelaře a začal s pořádáním včelařských kurzů. Protože nastala velká poptávka
po nových úlech, zřídil při odboru stolařskou dílnu na výrobu úlů a potřeb. Do roku
1873 bylo v dílně vyrobeno 2 110 úlů nazývaných „spolkový stojan“. Na Kroměřížsku
i v jiných oblastech Moravy byl spolkový stojan někdy nazýván „moravská almárka“.
Jan Wunder (revírník na Nové Dědině u Kvasic), Jan Dierrzon, František Zavadil
s přítelem Rumlerem, to byly osobnosti, které stály u vzniku „rozebíratelného díla“.
Jen díky tomu můžeme dnes používat medomet, který jako první vystavoval člen
brněnského odboru František Hruška. Tímto vynálezem se stal František Hruška
nejslavnějším včelařem světa.
František Hruška (Franz von Hruschka)
Narodil se ve Vídni, dětství prožil střídavě v Českých Budějovicích a Štýrském Hradci. Poprvé přišel
s včelami do styku v mládí u svého dědečka v Bravanticích na Novojičínsku. Ve čtrnácti letech po
vzoru svého otce se dal na vojenskou dráhu. V osmadvaceti letech nastoupil v hodnosti poručíka
k námořnictvu, avšak brzy se vrátil na pevninu k pěchotě. Díky vyženěnému majetku získal vysoké
společenské postavení, které mu konečně umožnilo plně se věnovat včelařství. Brzy měl na svém
statku v Dolo kolem 300 včelstev, najal včelmistra a zařídil si truhlářskou dílnu. Hruška se zasloužil
o mnohá zlepšení ve včelařské praxi. Své poznatky publikoval v odborných časopisech. Věhlasu
a zasloužené pozornosti se mu však dostalo především za vynález medometu. V září roku 1865
představil na 14. schůzi německých a rakouských včelařů v Brně svůj vynález a dostal za něj od
italských včelařů zlatou medaili.
Úspěchy vedly Františka Hrušku k dalším podnikatelským aktivitám. Pokusil se provozovat hotel,
avšak krach na vídeňské burze v roce 1873 zhatil všechny jeho další plány a očekávání. Splácení
dluhů připravilo Hrušku o venkovský statek i o dům v Benátkách. A dokonce musel prodat i zlatou
medaili za svůj vynález. Život v nouzi, nemoci a rezignaci ukončila až smrt. Pohřben byl jako velitel
posádky v. v. s náležitými vojenskými poctami.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org)

1918–1950
V nově vzniklé Československé republice (28. října 1918) bylo zavedeno zemské zřízení.
Včelařská organizace pokračovala ve spolkové činnosti zavedené již za RakouskoUherska, která se dobře osvědčila. Včelaři se i nadále setkávali na spolkových schůzích,
kde si předávali poznatky a zkušenosti, spolek zajišťoval přednášky, měl k dispozici
odbornou knihovnu, odebíral včelařské časopisy, zprostředkovával nákup matek,
včelstev, úlů, včelařského nářadí, zajišťoval nezdaněný cukr, organizoval výstavy. Dne
3. ledna 1919 rozhodlo vedení, že včelařská organizace bude pracovat nadále
v zemském spolkovém systému a nejvyšším včelařským orgánem se stalo Zemské
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ústředí Československé republiky, spojené ve Svaz ústředí včelařských se sídlem
v Praze.
Skladba a počet členů Zemského ústředí ČSR
Název spolku
Zemské ústředí spolků včelařských v Čechách, se sídlem v Praze
Zemské ústředí spolků včelařských na Moravě, se sídlem v Brně
Zemské ústředí spolků včelařských pro Slezsko a Hlučínsko, se sídlem
v Hrabyni u Opavy
Zemské ústredie spolkov včelárskych pre Slovensko, zo sídlom
v Bratislave
Kraevoje pčolarskoje sojedinenije Podkarpatskoj Rusii a prebyvaniem
v gorode Užhorod
Celkem

Počet
členů
13 000
4 500
600
1 000
600
19 700

K rozvoji včelařství v roce 1919 přispělo velké prohloubení vědomostí o včelách, nové
poznatky o jejich životě a způsobu chovu, poznatky o nemocech včel a ochraně před
nákazami. Včelařství se přednášelo na vysoké škole zemědělské v Brně, přednášejícím
byl Štěpán Soudek a po jeho smrti Jiří Savvin. Ten patřil mezi významné a pokrokové
včelaře v období 1. republiky, vymyslel plechovou klícku na přidávání matek.
Zkonstruoval taktéž moravský úl, zvaný „Univerzál“. V letech 1935–1942 redigoval
časopis „Včela moravská“, po válce pracoval v redakci časopisů „Včelař“ a „Včelařství“.
Již kolem roku 1930 byl hospodářský význam včely medonosné hodnocen nejen podle
vyprodukovaného medu a vosku, ale i podle opylování kulturních zemědělských
rostlin, ovocných stromů a keřů. V té době se také neustále diskutovalo o různých
typech úlů, který je vhodnější a která rámková míra je nejlepší. Významný rakouský
včelař P. Coel na tuto otázku odpověděl: „Nejlepší úl je ten, za kterým stojí nejlepší
včelař.“
V souvislosti se zdokonalováním včelařství se začali vyskytovat i různí vynálezci
umělého medu. Tyto vynálezy se však až do 2. světové války u nás nijak neujaly.
Spolková včelařská činnost začala pod hrozbou 2. světové války ochabovat a po
obsazení republiky Německem byla úplně zakázána. Ale protektorátní vláda
o včelaření jako takové zájem měla, především se jí jednalo o povinné dodávky medu,
a to 2 kg z jednoho včelstva, a také o opylovací činnost. Protihodnotou a jakousi
„výhodou“ pro včelaře ze strany vlády bylo zachování přídělů nezdaněného cukru na
zazimování včelstev. Ve válečném období včelstva bojovala s roztočíkovou acarionosou
a nosemovou nákazou, nemocemi proti kterým nebylo v té době obrany. V roce 1944
byly nařízeny pro všechny včelaře povinné přísuny včelstev k řepce olejce, kterou ve
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stále větší míře potřeboval válečný průmysl. Někdy byly prováděny přesuny až do
vzdálenosti 100 km, a to s velkými problémy, protože kvalita cest byla velice špatná. Ke
kočování byly doporučovány Slovenské úly s rámkovou mírou 42 x 27,5 cm, za zcela
nevhodný ke kočování byl v té době považován hodně rozšířený úl Budečák.
Po skončení 2. světové války již všechny šiřitelné nákazy byly pod kontrolou veterinární
správy, spolková činnost opět ožila, ale to pouze do roku 1949, kdy bylo zrušeno státní
zemské zřízení a tím pádem také zemská ústředí včelařská. Vrcholnou organizací se
stala Jednota včelařů se sídlem v Praze, kterou začalo metodicky řídit Ministerstvo
zemědělství a výživy. V roce 1946 začal vycházet časopis „Český včelař“, v roce 1948
„Včelař“ a od roku 1953 až doposud „Včelařství“.
Vše pod kontrolou veterinární správy, rok 1971

Po „únoru 1948“ se objevily nové problémy pro včely i včelaře. Se združstevněním
a zaváděním zemědělské velkovýroby docházelo k používání postřiků proti škůdcům,
z nichž mnohé byly pro včely škodlivé nebo i jedovaté.
Včelařství bylo organizováno pod hlavičkou Československého svazu včelařů.
K přejmenování ústředí na Československý svaz včelařů a ke schválení nových stanov,
se kterými se jednotlivé základní organizace Československého svazu včelařů
seznámily na svých mimořádných členských schůzích, došlo v roce 1957. Povětšinou
nedocházelo k tomu, že by tyto stanovy nebyly schváleny jinak než jednomyslně.
Kolem roku 1957 se začala vykupovat mateří kašička, a to 1 kg za 40 000 Kčs, její cena
však postupně klesala až na 8 000–10 000 Kčs. Řada včelařů ještě stále včelařila na
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malých rámkových mírách, proto byla znovu doporučována rámková míra 39 x 24 cm.
Výkupní cena medu byla například v roce 1967 22,50 Kč/kg.
Nákazová situace v Československu
Rok
Mor
Hniloba
plodu/včelstva
plodu/včelstva
1949
95
47
1950
1955
1962
1965
1967
1968
44
33
1969
36
68
1970
86
85
1971
105
85
Časopis Včelař, červen–červenec 1948
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Roztočová
nákaza/%
23,9
20-62
12,2
1,6

Nosemóza/
%

31,8
22,7
50

2,7
4,1
3,7

42
26,3

Rok 1948, kurz včelařských učitelů v Dole

V 60. letech se začala intenzivně uplatňovat inseminace (umělé oplodnění) včelích
matek, 60. a 70. léta byla také ve znamení počátků nízkonástavkových úlů. V roce 1971
se Československý svazu včelařů rozdělil na Český svaz včelařů a Slovenský svaz
včelařů. Přibližně od roku 1978 se v tehdejším Československu řeší postup nákazy
varroázy.
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Organizovaný život včelařů
Český svaz včelařů, z. s. – Existence svazu vychází z historie země popsané v předchozí
kapitole. Od 22. června 1990 byl svaz registrován na Ministerstvu vnitra. V České
republice se chovem včel zabývalo v roce 2014 téměř 53 500 včelařů ošetřujících
603 392 včelstev. V roce 2014 Český svaz včelařů eviduje přes 48 000 tisíc členů, což
představuje 95 % všech včelařů v naší republice. Česká republika tak patří mezi státy
s nejvyšší organizovaností chovatelů včel na světě. Český svaz včelařů (ČSV)
prostřednictvím okresních výborů koordinuje činnost základních organizací na úrovni
jednotlivých obcí nebo skupin obcí. ČSV je ve světě velmi uznáván za vynikající
výsledky dosažené v oblasti zajišťování zdraví včelstev a za propracovanou metodiku
jednotného preventivního postupu proti šíření nemocí včel.
ČSV je členem dvou mezinárodních sdružení. Jsou jimi Apimondia (světová federace
včelařských organizací) a Apislavia (federace evropských včelařských organizací
z východoevropských a podunajských zemí).
http://www.vcelarstvi.cz/
Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s. (PSNV-CZ) byla založena 8. 12.
2000 v Praze jako součást evropských společností nástavkových včelařů. V Evropě byla
založena Pracovní společnost nástavkových včelařů (původně včelařů
v Langstrothových úlech) dne 3. září 1978 v Maierhöfen/Allgäu a z počátku měla 31
členů. Dnes má Pracovní společnost národní organizace v 11 evropských zemích. Cíle
jsou pro všechny členy společnosti dány stanovami. Po svém založení začala Pracovní
společnost propagovat nástavkové technologie, pořádat včelařské přednášky, letní
školy a zahraniční odborné včelařské zájezdy. V roce 2003 začal Mgr. Vlastimil
Protivínský vydávat ve spolupráci s Pracovní společností odborný časopis Moderní
včelař. Vydávání časopisu přešlo v roce 2004 na PSNV-CZ a úsilím jeho redakce
i spolupracovníků se z něj stal významný odborný časopis v Česku a na Slovensku.
http://www.psnv.cz/
Dadantklub (spolek), založen v roce 2001, sdružuje včelaře, kteří včelaří v úlech typu
Dadant. Vlajkovou lodí Dadantklubu je úl Eurodadant, který je historicky třetí
významnou modifikací úlů Dadant. Eurodadant zpřístupňuje celosvětově používanou
metodiku ošetřování včelstev a modifikuje ji pro přírodní a klimatické podmínky České
republiky.
http://www.dadantklub.estranky.cz/
Výzkumný ústav včelařský v Dole ovlivňoval včelaření v Československé republice již
od svého založení v roce 1919. V roce 1997 byl ústav privatizován, v současné době má
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přes 40 pracovníků. Ústav vlastní zhruba 1 000 včelstev umístěných po celé České
republice v sedmi lokalitách s různými snůškovými a klimatickými podmínkami.
K hospodářství patří 6 hektarů vinic a přes 10 hektarů pokusných pozemků. Ústav řeší
řadu výzkumných projektů podporovaných ministerstvy zemědělství, životního
prostředí a školství. Spolupracuje se Státní veterinární správou, Českým svazem
včelařů a řadou mezinárodních institucí. Vedle výzkumu se ústav zabývá též
šlechtěním matek a výrobou léčiv, pořádá přednášky, kurzy pro včelaře, žáky
základních, středních, vysokých škol i pro veřejnost. Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.
má akreditovanou zkušební laboratoř a tato laboratoř byla ředitelem Státní veterinární
správy rovněž jmenována Referenční laboratoří pro nákazy včel.
Předmět výzkumné činnosti včelařského ústavu:

nemoci včel

genetika, šlechtění, uchování genových zdrojů

chemie včelích produktů, toxikologie agrochemikálií

včelařská technologie

botanika a opylování

biologie a chov čmeláků
http://www.beedol.cz/
Počty včelařů a včelstev ve Zlínském kraji
Vývoj počtu včelařů, jejich včelstev a přídavných komodit včelaření byl do roku 2014
ve Zlínském kraji velmi příznivý. Ke konci roku 2014 bylo ve Zlínském kraji 4 392
včelařů a 43 031 včelstev. Ve Zlínském kraji fungují 4 okresní organizace ČSV
v Kroměříži, Uherském Hradišti, Vsetíně a Zlíně.

Vývoj počtu včelařů ve Zlínském kraji
Okres

Počet
včelařů
2009

Počet
včelařů
2010

Počet
včelařů
2011

Počet
včelařů
2012

Počet
včelařů
2013

Počet
včelařů
2014

Kroměříž

650

660

686

689

711

739

Uh. Hradiště

817

856

919

938

976

1 020

Vsetín

1 192

1 213

1 247

1 267

1 312

1 337

Zlín

1 098

1 117

1 167

1218

1 241

1 296

Celkem

3 757

3 846

4 019

4 112

4 240

4 392
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Počet včelařů dle právní subjektivity ve Zlínském kraji
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014
Právnické osoby

6

7

11

16

21

20

3 898

3 995

4 051

Včelaři, členové ČSV bez
včel

110

119

210

Včelaři neorganizovaní

82

98

100

4 112

4 240

4 392

Ostatní
Včelaři, členové ČSV

Celkem

Vývoj počtu včelstev ve Zlínském kraji
Okres

Počet
včelstev
2009

Počet
včelstev
2010

Počet
včelstev
2011

Počet
včelstev
2012

Počet
včelstev
2013

Počet
včelstev
2014

Kroměříž

5 509

5 817

6 307

6 091

6 075

7 122

Uh. Hradiště

8 997

9 679

10 379

10 141

10 460

11 629

Vsetín

11 632

11 177

12 405

11 868

12 728

12 443

Zlín

10 114

10 599

11 216

11 122

11 539

11 837

Celkem

36 252

37 272

40 307

39 222

40 802

43 031
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Výnosy medu ve Zlínském kraji (v kg)
Okres

Výnosy
medu
2009

Výnosy
medu
2010

Výnosy
medu
2011

Výnosy
medu
2012

Výnosy
medu
2013

Výnosy
medu
2014

Kroměříž

102 607

66 456

152 226

111 765

102 341

95 977

Uh. Hradiště

105 764

71 189

154 810

123 224

105 998

115 223

Vsetín

130 901

75 763

179 401

42 689

161 622

92 772

Zlín

129 247

99 483

187 735

77 396

124 388

85 635

Celkem

468 519

312 891

674 172

355 074

494 349

389 607

Výnosy vosku ve Zlínském kraji (v kg)
Okres

Výnosy
vosku
2009

Výnosy
vosku
2010

Výnosy
vosku
2011

Výnosy
vosku
2012

Výnosy
vosku
2013

Výnosy
vosku
2014

Kroměříž

4 340

3 151

3 970

4 739

4 765

3 609

Uh. Hradiště

3 635

3 794

4 473

4 872

4 534

4 320

Vsetín

5 373

4 072

5 968

5 861

6 514

4 305

Zlín

3 682

4 311

5 504

4 570

4 949

4 276

Celkem

17 030

15 328

19 915

20 042

20 762

16 510

Podpora včelaření poskytovaná Zlínským krajem
Zahájení finanční podpory včelařství ze strany Zlínského kraje se datuje již od roku
2001. V tomto roce se podpořil nákup medikačních přípravků pro boj s varroázou,
které přispěly k ozdravění včelstev na území obvodu kraje. Následovala podpora
nákupu aerátorů k aplikaci léčivých přípravků a podpora kvalitních včelstev nákupem
včelích matek z uznaných chovů. Od roku 2006 byl zahájen podprogram podpory
„začínajících včelařů“, který s různými úpravami pokračuje do současné doby.
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Zaměření podprogramu je orientováno na dotační podporu nákupu základního
a doporučeného vybavení. Základní vybavení (povinné) se dotýká možnosti nákupu
3 ks nástavkových úlů s varroa dnem, doporučené vybavení se týká nákupu samotných
včelstev (3 roje), ochranného obleku, ochranného závoje (nebo kukly), ochranných
rukavic, voskových mezistěn (max. 4 kg), včelařského kuřáku, rojáčku, rozpěráku,
včelařského drátku (max. 1 ks) a nákupu rámkových přířezů – rámků (v počtu 100 ks).
Díky takto nastavené podpoře se podařilo rozšířit včelařskou základnu o nové mladé
včelaře a současně zajistit opylovací službu v rámci většího rozložení včelstev na území
celého Zlínského kraje.
Objemy finančních prostředků z rozpočtu Zlínského kraje a souhrnné výstupy společně
s celkovými náklady za období 2006–2015
Rok

Počet
Rozpočet ZK
žadatelů (Kč)

Počet
příjemců

Nákup
nových
úlů (ks)

Nákup
včelstev
(roje)

Uvolněno
z rozpočtu
ZK (Kč)

Celkové
náklady (Kč)

2006

129

550 000

54

155

82

516 174

nesledováno

2007

129

550 000

55

182

73

545 078

748 526

2008

77

550 000

58

191

130

546 752

765 730

2009

142

600 000

64

200

167

572 000

885 818

2010

112

500 000

54

181

159

497 600

783 785

2011

224

1 000 000

104

336

284

993 600

1 654 201

2012

166

1 000 000

102

317

294

997 700

1 684 462

2013

145

500 000

56

154

157

495 346

878 509

2014

177

500 000

50

150

147

491 707

779 079

2015

79

500 000

48

144

132

468 934

750183

6 250 000

645

2 010

1 625

6 124 891

8 930 293

Celkem 1 380
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Život včely
Včela medonosná je jedním z členů obrovské rodiny včel čítající celosvětově přes
20 000 druhů. V tropech žije mnoho druhů nebodavých včel organizovaných rovněž do
vyspělých společností.
Včela medonosná Apis mellifera L., 1758

U primitivních společenských včel i u samotářských druhů samičky krmí larvy potravou
přinášenou přímo z květů. Teprve včely na vyšším stupni vývoje si vytvářejí zásobárny
oddělené od plodové části hnízda. Tvorba zásob je obrovskou evoluční vymožeností,
protože zbavuje včely závislosti na rozmarech počasí a dovoluje jim vytvářet trvalejší
kolonie schopné přezimovat. Ze všech druhů nejvyspělejších společenských včel rodu
Apis se jedině včela medonosná zbavila závislosti na trvale teplém počasí
a přizpůsobila se i chladným oblastem mírného pásma, a to díky její schopnosti
„kolektivní termoregulace“. Touto schopností disponují i čmeláci, ale včela medonosná
toto umění dovedla k absolutní dokonalosti. Od jara do podzimu, kdy létavky snášejí
pyl a nektar a v části plástových buněk se vyvíjí plod, se teplota v místě plodového
plástu pohybuje mezi 34,5 a 35,5 °C (vyžadují to vajíčka), v okrajových oblastech plástu
bez plodu může teplota klesat až na 25 °C. V zimě, kdy plodování ustane, teplota
v celém hnízdě poklesne a včely se shluknou okolo matky do hustého chumáče. Uvnitř
chumáče, v tzv. jádru, se teplota drží mezi 20 a 30 °C a téměř nikdy neklesne pod
17 °C.
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Včely mají dobrý zrak i výborný čich. Asi nejpřekvapivějším poznatkem poslední doby
bylo zjištění, že včela spěchající přímým letem na naleziště potravy přestane ubíhající
terén vidět barevně (Tauz J., 2009. Fenomenální včely. Biologie včelstva jako
superorganismu. Brázda Praha. 286 pp.). Teprve když zpomalí a začne hledat květy,
barevné vidění se jí vrátí. Rychlé pohyby, které člověk vidí rozmazaně, vidí včely ve
všech fázích ostře. Jako by o tom věděly i rostliny, neboť ty, které mají malé
nenápadné květy, bývají na tenkých dlouhých stoncích, které rozkymácí i ten nejslabší
vánek a včely si jich tak snáze všimnou. Dobrý zrak potřebují včely i k vzájemnému
sledování jiných včel za letu.
Včely mají výborný čich, jeho sídlem jsou koncové články tykadel. Rozvinutý čich
potřebují včely i při vzájemné komunikaci, jejich chemický slovník je velice bohatý.
Chuťová čidla mají včely na jazyku i na chodidlech. Dovedou rozlišovat i nepatrné
rozdíly v koncentracích cukerných roztoků, které pak v úlu dále zpracovávají. Bez
chuťových čidel se včely neobejdou ani při hodnocení vydatnosti různých květních
nektarů.
Včely také vnímají zemský magnetismus, elektromagnetické pole a statickou elektřinu.
Tyto šesté smysly jim pomáhají předvídat počasí a usnadňují jim navigaci.
Za nejpozoruhodnější orgán včely badatelé a vědci považují „zařízení na sběr a snášení
pylu“. Samozřejmě, že nejdůmyslněji je vyvinuto u společenských včel. Jeho podstatou
je jakýsi smetáček a lopatka vytvořené na každé zadní noze. Smetáčkem sběratelka
sbírá pyl, slepuje ho kapičkou nektaru a hřebínkem protější nohy ho ze smetáčku
sčesává do košíčku (corbicula), kam ho pěchuje trnitou ostruhou. Výsledkem jsou
rostoucí hrudky žlutého pylu, pylové rousky.
Nástavkový úl

Včelařský klobouk
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Voskové mezistěny

Dalším, pro nás spíše nepříjemným, orgánem včely je žihadlo. Je to vlastně pozměněné
kladélko, do kterého místo vejcovodu ústí vývod jedového váčku. Včely dělnice mohou
žihadlo použít pouze jednou, pak umírají. Hrot žihadla je opatřen zpětným háčkem,
takže při pokusu o uvolnění si dělnice jedový váček ze zadečku vytrhne a způsobí si
smrtelné zranění.
U včel rozeznáváme také další žlázy, které ústí navenek těla:
Nasonovova žláza – ústí na hřbetní straně zadečku, zdroj značkovacích a poplašných
feromonů.
Žlázy kusadlové – nabízejí tvorbu výživné kašičky pro plod, dále látky obranné nebo
látky využívané pro dorozumívání při námluvách.
Žláza podjícnová – zdroj trávicích enzymů. Ty jsou schopny štěpit sacharózu z nektaru
na jednodušší a stravitelnější cukr ovocný – fruktózu, který potom včela zahušťuje
odpařením přebytečné vody na med.
Slinné žlázy – vylučují vodnatou tekutinu, pomocí níž včely rozpouštějí krystaly cukru
a změkčují žvýkané materiály při stavbě plástu.
Koševnikova žláza – u včelí matky, zdroj atraktivní látky pro dělnice.
Dufourova žláza – uplatňuje se při kladení vajíček, vylučuje lepidlo, kterým jsou vajíčka
přichycena na dna buněk, a to ve vzpřímené poloze.
Voskové žlázy – umístěny na břišní straně zadečku, poskytují univerzální stavební
materiál, včelí vosk. Včelí vosk vzniká přestavbou jednoduchých cukrů a pylu v trávicím
a voskovém ústrojí včely. Dělnice ho vylučují v tekutém stavu ze čtyř párových žláz
zpravidla mezi 12. až 18. dnem života. Po odpaření tekutiny vznikají vosková zrcadélka,
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která dělnice nohama odlupují a vosk kusadly zpracují na buňky plástu. Na tvorbu 1 kg
vosku včely spotřebují cca 3 kg medu a 50 g pylu (Kodoň S., 1991: Včelí vosk a jeho
produkce. Nakladatelství Brázda. 44 pp).
Vosk byl hned po medu odjakživa nejcennějším včelím produktem. Existuje ještě jeden
cenný včelí produkt, propolis, ovšem na jeho výrobu včely žádné žlázy nevyužívají. Jde
o látku pryskyřičné povahy, kterou včely sbírají kusadly na pupenech listnatých
stromů, pěchují ji podobně jako pyl do košíčků na zadních nohou a v hnízdní dutině,
případně v úlu, jí potahují stěny, tmelí skuliny. Vnikne-li dovnitř větší škůdce, touto
látkou ho včely mumifikují. Díky dezinfekčním účinkům propolisu je prostředí hnízda
nebo úlu bez bakterií a plísní.
Že včely medonosné žijí ve včelstvu, že v každém včelstvu zpravidla existují tři druhy
včel: matka, dělnice a trubci, to jsme se učili na základní škole. Ale čím to, že z téhož
vajíčka mohou vzniknout jedinci tak rozličných osudů? Je to nejvyšší evoluční
výdobytek umožňující včele medonosné dosáhnout vrcholného stupně eusociálního
uspořádání.
Vysvětlivka: Eusocialita u živočichů je takové společenské uspořádání, kdy v jednom hnízdě žije ve
vzájemné pospolitosti a spolupráci více jedinců téhož druhu. Eusocialita je vymezena následujícími
rysy: dospělí jedinci se starají společně o potomstvo, v jednom hnízdě spolu žijí alespoň dvě
dospělé generace, společnost hnízda je rozdělena na reprodukující se („královskou“) kastu
a nereprodukující se („dělnickou“) kast. Všichni jedinci jsou zcela oddáni celému superorganismu,
chrání jej a dbají o jeho přežití.

Sběr pylu a nektaru na květech divizny velkokvěté
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Každá včela, dělnice, trubec nebo matka, vzniká z téhož vajíčka, které matka naklade
do dělničí zárodečné buňky, trubčí zárodečné buňky nebo do matečné misky včelí
matky. Buňky jsou šestiúhelné, tudíž mezi buňkami nevzniká žádná dutina a nemůže se
tam usazovat prach a usnadňuje se úklid dělnicím. Plást má dvě strany. Na obou
stranách jsou buňky stavěny z mezistěny. Stěny buněk jedné strany nestojí na stěnách
buněk druhé strany, ale jsou bočně o jednu polovinu šířky buňky posunuty. Stěny tří
sousedních buněk se setkávají uprostřed naproti ležící buňky. Toto uspořádání
umožňuje efektivní zvýšení stability plástů. Mateří mističky jsou položeny zpravidla
jednotlivě na okraji plástu a jsou kulaté.
Dělnice a matky vznikají z oplodněných a trubci z neoplodněných vajíček. Matka
rozhodne, zda chce klást oplodněná nebo neoplodněná vajíčka, před kladením provádí
inspekci buňky a podle velikosti a formy pozná, které vajíčko patří dovnitř.
Chámový váček matky může mít až 1 000 000 semen, v normálním včelstvu vystačí
taková zásoba na čtyři roky. Pokud se stane, že matce se vyprázdní chámový váček, je
schopna klást již pouze neoplodněná vajíčka, z nichž se líhnou trubci. Takové matky
a jejich včelstva se nazývají trubcokladné a jsou odsouzena k zániku.
Za tři dny se z vajíček líhnou larvy, které včely krmičky ihned krmí, dodané množství
kašičky se řídí velikostí larvy. Složením potravy je určen i vývoj včel. Z jeden až dva dny
starých dělnic se ještě můžou vyvinout matky, pokud jsou krmeny mateří kašičkou.
U starších larev dělnic již tato změna není možná. Každá dělnice během svého
krátkého života vykonává více funkcí, na každou činnost ve včelstvu je připravena, ale
nemusí ji vykonávat.
Seznam úloh trubce je značně kratší než seznam dělnic. Dělnice jsou potřebné během
celého roku, trubci jen v polovině jara. Vrchol chovu trubců připadá na květen a červen
a souvisí s časem rojení. Hned potom klesá zájem včelstev vychovávat trubce. Dokonce
v pozdním létě je už ve včelstvu netrpí a jsou vyhnáni. Trubci se potulují od včelstva ke
včelstvu, v pěkných dnech se setkávají na shromaždišti trubců a čekají tam na mladé
matky. K oplodnění matky je potřeba několika trubců, úspěšný trubec umírá
bezprostředně po kopulaci.
Matka má pouze jednu hlavní úlohu ve včelstvu, a to klást vajíčka. Včelstvo si
vychovává novou matku ze tří důvodů:



Když se chce rojit, vychovává si v matečnících nové mladé matky.
Když ztratilo matku. O její nepřítomnosti včely vědí již za jednu až dvě
hodiny, pak si z nejmladších larev dělnic vychovají nové matky. Takové
mateří buňky se nazývají náhradní (nouzové matečníky).
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Když je včelstvo se svou matkou nespokojeno, může ji tiše vyměnit a také se
tomuto postupu říká tichá výměna. Na rozdíl od rojení zůstává stará
královna ve včelstvu a vyčkává zpravidla tak dlouho, dokud její dcera
nezačne klást. Pokud nezačne klást, zůstane stará matka místo dcery
a včelstvo řídí tichou výměnu znovu.

Co umí včela. Dle Dr. LIEBIG Gerhard, Včelaříme jednoduše, Rukověť k chovu včel
Dělnice

Matka

Trubec

Vajíčko

oplodněné

oplodněné

neoplodněné

Krmení larev

kašičkou, později směsí

mateří kašičkou

kašičkou pro trubce

Doba vývoje

21 dní

16 dní

24 dní

Délka života

v létě 2–6 týdnů

3–4 roky

1–3 měsíce

v zimě 2–6 měsíců
Počet ve včelstvu

5 000–50 000

zpravidla 1

0–1 000

Zvláštní části těla

medový váček

chámový váček

rozmnožovací orgány

sběrací aparát na pyl

horní čelistní žlázy

silné létací svalstvo

tukové tělísko

vonné žlázy

krmící žlázy

Vaječníky

horní čelistní žlázy

žihadlo

slinné žlázy

jedový váček

voskové žlázy
žihadlo
jedový váček
vonná žláza
Úkoly členů včelstva

čistit buňky

kladení vajíček

potulovat se

krmit matku

rojení

vyhledávat shromaždiště trubců

krmit plod

zásnubní let

oplodnit matku

krmit trubce

vražda sokyní

čistit jiné včely
přispívat k dorozumívání
uvolnit nemocný plod
vynášet mrtvé včely z úlu
nosit a konzervovat med
nosit a konzervovat pyl
řídit teplotu v úle (zahřívání, ochlazování)
řídit vlhkost vzduchu v úle
práce s voskem (topení vosku, hnětení vosku,
stavba plástů)
zavíčkování buněk (medu, plodu)
utěsňování štěrbin
střežení česna
obrana proti nepřátelům
vyvolávání alarmu
vyhánění trubců
vypátrání místa snůšky
podání zprávy o místě snůšky
sběr nektaru, medovice, pylu, propolisu
nošení vody
rojení
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Nemoci včel
I včely trápí někteří parazité a onemocnění, jejich potírání a léčba je důležitá, protože
může docházet k znehodnocování souší, snížení výnosu medu i k totální likvidaci
včelstva.
Nákazy včel, které se v České republice považují za nebezpečné a podléhají povinnému
hlášení (podle veterinárního zákona č. 166/1999 Sb., v platném znění):








hniloba včelího plodu (evropská hniloba včelího plodu)
mor včelího plodu (americká hniloba včelího plodu)
nosemová nákaza včel
roztoč Tropilaelaps (infestace včel roztočem Tropilaelaps)
roztočíková nákaza včel
tumidóza (Aethina tumida)
varroáza včel

V současnosti jsou nejvíce diskutovanými a velice nebezpečnými dvě nemoci včel, a to
varroáza a mor včelího plodu.
Aktuální informace a situaci ve vývoji nákaz včel, včetně mapových příloh lze sledovat
na: http://eagri.cz/public/web/svs/portal/zdravi-zvirat/vcely/.

Varroáza
S postupným vývojem včel se přizpůsobovali společnému životu také jejich
„společníci“, většinou saprofytické druhy roztočů, kteří se živili odpadem nebo
kleptobionti, kteří ukrádají malou část zásob. Z těchto společníků se rekrutovali
roztoči, kteří se stali parazity a začali se přiživovat na východní medonosné včele (Apis
cerana). Tento zprvu neškodný příživník byl včelaři nevědomky podporován, až se plně
zabydlil v 60. letech 20. století u včely medonosné (Apis mellifera). Roztoč byl popsán
jako Varroa jacobsoni v Malajsii a Varroa destructor na asijském kontinentu.
Varroáza je jedním z nejnebezpečnějších infekčních onemocnění včel. Původci jsou
roztoči Varroa destructor, kteří se rozmnožují na plodu dělnic a trubců. Roztoč varroa
se nachází ve všech včelstvech, nemoc však propuká až při vysokém stupni napadení,
což je zpravidla v pozdním létě, koncem plodové periody. Je to třeba mít na zřeteli
a pracovat s včelstvy tak, abychom tento zdravotní faktor neopomněli.
Anatomie a rozmnožování: Roztoč celý svůj život tráví jako vnější parazit na
medonosných včelách. Dospělá samička o rozměru cca 1,7 mm se zasune mezi štítky
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na zadečku včely, přichytí se drápky a přísavnými polštáři. Ostrým ústním ústrojím
bodá do měkké tkáně a přijímá malé množství hemolymfy. Na tomtéž místě stráví až
devět měsíců. Pokud je roztoč izolován, zahyne do jednoho týdne. Je-li však nošen
včelami, napadne i další včelstva, což se stává většinou při zatoulání včel nebo při
loupeži v jiných úlech. Roztoč varroa se rozmnožuje výlučně na zavíčkovaném plodu.
Samičky roztoče při příznivé situaci sestupují do vhodných plodových buněk, ty roztoč
pozná podle pachu. Tam mají samičky roztoče na rozmnožování 12 až 14 dní
(12 v buňkách dělnic, 14 v buňkách trubců). V buňce po zavíčkování lepí samička první
vajíčko, ze kterého se vyvíjí sameček a po něm lepí další vajíčka, z nichž se vyvíjejí
samičky. A páření může začít nanovo. Samečci buňku neopouštějí, nejsou schopni žít
mimo ni, páří se se sestrami a buňku pak opouštějí pouze oplodněné samičky opět na
těle včely. Trubčí plod je roztoči preferován, a to zřejmě z důvodu delší atraktivní fáze
nebo větší velikosti.
Rovnováha a populační dynamika: O hygienickém chování vůči roztočem
napadenému plodu a vůči roztočům na dospělých včelách se již dlouho vedou diskuze.
Významnější ale je, že u odolných včelstev má roztoč problémy s rozmnožováním.
Populační dynamika podstatně ovlivňuje napadení včel roztočem varroa. Odolné včely
nabízejí trubčí plod jen zřídkakdy a v malém množství, tvoří méně početná včelstva
a častěji se rojí.
Přenášení virových onemocnění na včely: Nabodávání kukel a dospělých včel
roztočem a sání jejich hemolymfy je, co se týče poškození, zanedbatelné. Podstatné je
přenášení virových onemocnění při bodnutí a následném sání. Zatím bylo izolováno
20 různých virů, z nichž většina nevyvolává viditelné symptomy. Postřehnutelné jsou
až při úmrtí včelstva. Kombinací sání a zanesením virů dochází k porušení rovnováhy
ve včelstvu a může dojít až k jeho úplnému úhynu.
Monitoring a léčba varroázy v České republice: Včelař v České republice se především
musí řídit zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zde je dle
§5 chovatel hospodářských zvířat mimo jiné povinen zabezpečit provádění vyšetření,
zdravotních zkoušek a povinných preventivních a diagnostických úkonů v rámci
veterinární kontroly zdraví, kontroly dědičnosti zdraví a kontroly pohody zvířat, a to
v rozsahu a lhůtách stanovených Ministerstvem zemědělství (dále jen "ministerstvo")
podle § 44 odst. 1 písm. d), uchovávat jejich výsledky po dobu nejméně jednoho roku
a na požádání je předkládat úřednímu veterinárnímu lékaři. Je-li třeba provést též
laboratorní vyšetření vzorků, musí být toto vyšetření provedeno v laboratoři uvedené
v § 52 odst. 3.
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Ministerstvo zemědělství a Státní veterinární zpráva vydávají každoročně v souladu
s §44 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), „Metodiku kontroly zdraví zvířat a nařízené
vakcinace“, kde Ministerstvo zemědělství stanovuje povinné preventivní
a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze
zvířat na člověka, jakož i k jejich zdolávání, které se provádějí v příslušném
kalendářním roce, a určuje, na které z nich a v jakém rozsahu se poskytují příspěvky
z prostředků státního rozpočtu.
Dle této metodiky se k povinným úkonům hrazeným ze státního rozpočtu při
vyšetřování varroázy řadí:
EpM300 VARROÁZA – VyLa (PV)
Směsné vzorky veškeré zimní měli od všech včelstev na stanovišti, po nařízeném
podzimním preventivním ošetření. Vzorky se odebírají nejdříve 30 dní po posledním
vložení ometených a čistých podložek na dna úlů, po provedeném podzimním
preventivním ošetření (ExM340) a musejí být odevzdány k vyšetření do 15. 2. 2016.
Všichni chovatelé včel jsou povinni do 30. 9. 2016 vložit na dna úlů vyjímatelné
a čistitelné podložky tak, aby zabraly celou plochu dna úlu.
A k povinným úkonům hrazeným chovatelem řadí:
ExM310 VARROÁZA – O (předjarní preventivní ošetření)
Na základě vyhodnocení extenzity varroázy v jednotlivých obcích podle procenta
stanovišť bez nálezu roztoče (nulová extenzita) se provede preventivní ošetření
u všech včelstev na všech stanovištích, pokud byla zjištěna nulová extenzita u méně
než 25 % stanovišť na území okresu. Pokud byla zjištěna nulová extenzita u více než
25 % stanovišť na území okresu, provede se ošetření pouze na stanovištích, kde byl
zjištěn nález více než tří samiček Varroa destructor v průměru na jedno včelstvo ze
směsných vzorků zimní měli, odebraných do 15. 2. 2016. Ošetření se provede
schváleným VLP v souladu s příbalovou informací nebo VLP schváleným pro klinické
testování v souladu s podmínkami jeho použití pro klinické testování. Toto ošetření
musí být provedeno nejpozději do 10 dnů po posledním odběru medu. Vyhodnocení
extenzity varroázy provede ÚVS SVS.
ExM320 VARROÁZA – O (letní preventivní ošetření)
Na základě vyhodnocení extenzity varroázy v jednotlivých obcích podle procenta
stanovišť s nálezem více než tří samiček Varroa destructor v průměru na jedno včelstvo
ze směsných vzorků zimní měli (vysoká extenzita), odebraných do 15. 2. 2016, se
provede ošetření u všech včelstev na všech stanovištích, pokud byla zjištěna vysoká
extenzita u více než 25 % stanovišť na území obce. Ošetření se provede schváleným
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VLP v souladu s příbalovou informací nebo VLP schváleným pro klinické testování
v souladu s podmínkami jeho použití pro klinické testování. Toto ošetření musí být
provedeno nejpozději do 10 dnů po posledním odběru medu. Vyhodnocení extenzity
varroázy provede ÚVS SVS.
ExM330 VARROÁZA – O (letní preventivní ošetření – kočující včelstva)
Preventivní ošetření všech včelstev, která kočují, se provede po 1. 6. 2016, nejpozději
do 14 dnů po každém návratu na stanoviště, evidované v Ústřední evidenci zvířat,
jedním z VLP v souladu s příbalovou informací nebo VLP schváleným pro klinické
testování v souladu s podmínkami jeho použití pro klinické testování.
ExM340 VARROÁZA – O (podzimní preventivní ošetření)
Preventivní ošetření všech včelstev na všech stanovištích, evidovaných v Ústřední
evidenci zvířat:
a) přípravkem Varidol 125 mg/ml – roztokem k léčebnému ošetření včel 3x v období
od 10. října 2016 do 31. prosince 2016 v intervalu 14–21 dnů v souladu s příbalovou
informací k jeho použití nebo
b) jiným VLP pro ošetření včel v souladu s příbalovou informací k jeho použití nebo
c) jiným přípravkem, určeným pro ošetření včel, v souladu s podmínkami jeho použití
pro klinické testování.
Registrované přípravky eviduje Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů
a léčiv. Pro boj s varroázou (a nejen s ní) jsou určeny tyto preparáty:
Apiguard gel: 25 % Thymolum pro podání ve včelím úlu. Léčivá látka – thymolum 12,5
g. Indikace: léčba varroázy způsobené roztočem Varroa destructor. Kontraindikace
nejsou známy. Držitel rozhodnutí – VITA (EUROPE) LIMITED , 21/23 WOTE STREET,
BASINGSTOKE, HAMPSHIRE RG21 7NE, VELKÁ BRITÁNIE.
Léčivo Apiguard
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Formidol 40 ml: Proužky do úlu. Léčivá látka – Acidum formicum (kyselina mravenčí)
85%. Indikace: varroáza, nosemóza a ascosphaeróza včel. Ošetření včelstev
napadených nebo podezřelých z napadení externím roztočem Varroa destructor nebo
houbami Nosema sp. a Ascosphaera apis. Kontraindikace: Nepoužívat v době, kdy je ve
včelstvu zralý med připravený k vytáčení. Jedná se o med z hlavních snůšek, např.
řepky ozimé, akátu, s medobraním v měsíci červnu. Držitel rozhodnutí – Výzkumný
ústav včelařský, s.r.o., Máslovice – Dol 94, 252 66 Libčice nad Vltavou.
Formidol 81 g: Proužky do úlu. Léčivá látka – Acidum formicum (kyselina mravenčí).
Indikace: léčba varroázy způsobené napadením včelstva roztočem Varroa destructor.
Použití je zaměřeno zejména na ochranu plodu, ze kterého se líhne generace
zimujících včel. Kontraindikace: nepoužívá se v době, kdy je ve včelstvu shromážděn
zralý med k vytáčení určený pro lidský konzum. Držitel rozhodnutí – Výzkumný ústav
včelařský, s.r.o., Máslovice – Dol 94, 252 66 Libčice nad Vltavou.
Gabon PF 90 mg: Proužky do úlu. Léčivá látka – Tau-fluvalinatum. Indikace: Varroáza
včel. Ošetření včelstev napadených nebo podezřelých z napadení ektoparazitickým
roztočem Varroa destructor, a to i v době, kdy je ve včelstvu plod. Použití je zaměřeno
zejména na ochranu plodu, zakládajícího generace zimujících včel v podletí. Postihuje
rovněž včelomorky (Braula coeca). Kontraindikace: nepoužívá se v době, kdy je ve
včelstvu shromážděn med určený pro lidský konzum. Nepoužívat v místech s rezistencí
parazitů vůči účinné látce. Držitel rozhodnutí – Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.,
Máslovice – Dol 94, 252 66 Libčice nad Vltavou.
M-1 Aer 240 mg/ml: Koncentrát pro přípravu roztoku k léčebnému ošetření včel.
Léčivá látka – Tau-fluvalinatum. Indikace: Varroáza včel – ošetření včelstev
napadených nebo podezřelých z napadení ektoparazitickým roztočem Varroa
destructor v době, kdy jsou včelstva bez plodu nebo mají jen malou plochu
zavíčkovaného plodu. Typ léčby: diagnostika a léčení. Postihuje také včelomorky
(Braula coeca). Kontraindikace: nepoužívá se v době od 16. 4. do 30. 9., kdy jsou ve
včelstvech velké plochy plodu a med určený pro lidský konzum. Držitel rozhodnutí –
Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Máslovice – Dol 94, 252 66 Libčice nad Vltavou.
MP-10 FUM 24 mg/ml: Roztok pro ošetření včelstva fumigací. Indikace: varroáza včel –
ošetření včelstev napadených nebo podezřelých z napadení ektoparazitickým
roztočem Varroa destructor a včelomorkou (Braula coeca) v době, kdy jsou včelstva
bez plodu nebo mají jen malou plochu zavíčkovaného plodu. Typ léčby: diagnostika
a léčení. Kontraindikace: nepoužívá se v době od 16. 4. do 30. 9., kdy jsou ve
včelstvech velké plochy plodu a med určený pro lidský konzum. Držitel rozhodnutí –
Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Máslovice – Dol 94, 252 66 Libčice nad Vltavou.
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Thymovar: Proužky do úlu. Léčivá látka – Thymolum. Indikace: léčba varroázy
způsobené roztočem Varroa destructor. Kontraindikace: nepoužívat, pokud teplota
během dne překročí 30 °C. Držitel rozhodnutí – Andermatt BioVet GmbH, Weiler
Strasse 19-21, 79540 Lörrach, Německo.
Varidol 125 mg/ml: Roztok k léčebnému ošetření včel. Léčivá látka – Amitrazum.
Indikace: varroáza včel – ošetření včelstev napadených nebo podezřelých z napadení
ektoparazitickým roztočem Varroa destructor v době, kdy jsou včelstva bez plodu nebo
mají jen malou plochu zavíčkovaného plodu. Typ léčby: diagnostika a léčení v době od
1. 10. do 15. 4. Kontraindikace: nepoužívat v době od 16. 4. do 30. 9., kdy jsou ve
včelstvech velké plochy plodu a med určený pro lidský konzum. Držitel rozhodnutí –
Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Máslovice – Dol 94, 252 66 Libčice nad Vltavou.
Léčivo M-1 AER

Léčivo Varidol

Další možnosti k prevenci a potlačování varroázy
Kontrola plástů obsednutých včelami: teprve při kritickém napadení roztoči jsou na
plástech vidět včely s roztoči.
Kontrola trubčího plodu: roztoči vyhledávají především trubčí plod, čehož lze využít
při kontrole, a to rozřezáním trubčích plástů; nejmladší vývojová stadia roztočů jsou
bílá, starší světle hnědá, mateřské exempláře jsou nejstarší.
Používání diagnostické podložky nebo diagnostické misky společně s mřížkou: počet
roztočů v měli se zvyšuje velmi pomalu od jara přes léto až do podzimu. U silně
napadených včelstev lze napočítat i 100 roztočů denně.
Tvoření oddělků: představuje jistotu ve formě zásobních včelstev a může také ulehčit
obnovení výstavby včelstev a výměn matek.
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Vyřezávání trubčího plodu: roztoči vyhledávají pro rozmnožování až 4x raději trubčí
plod; odebráním trubčího zavíčkovaného plodu se proto zmenší populace roztočů.
Přestávka v plodování: zastavení rozmnožování roztočů – přerušení plodování lze
dosáhnout rojením nebo odebráním matky (např. vytvoření oddělku se starou
matkou); obnovení plodování ale značí opět napadení nejbližší generace včelího plodu
roztoči, proto i zde navazuje následný odchyt roztočů na trubčí plásty.

Trubčina

Tvorba plodových oddělků: plodové oddělky mohou být kdykoliv ošetřeny léčivy,
protože v daném roce nebudou použity k ukládání medu.
Tvorba smetenců: na jaře je většina roztočů na plodu, vytvořené smetence tak mají
málo roztočů.

Mor včelího plodu
Mor včelího plodu (americká hniloba včelího plodu) je onemocnění včelího plodu.
Způsobuje jej tyčinkovitá bakterie Paenibacillus larvae larvae, která žije ve střevě
larev. Napadené larvy zahubí, včelstvo slábne. V prvních fázích včely ještě stihnou
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všechny napadené larvy vynést z úlu, onemocnění není rozpoznatelné. Později jsou
vidět dírky ve víčkách buněk, pod kterými je zcela rozložená kukla. V té jsou miliony
velmi odolných spor, které přežijí mimo úl i desetiletí. Napadené včelstvo je oslabené
a nedokáže se tak bránit loupeži, která se mezi včelstvy běžně děje. S vykradeným
medem si lupičky do svého včelstva přinášejí i spory moru, který se zde začne množit.
Na větší vzdálenost mor převáží včelaři, když nerespektují zákaz převozu včelstev
v napadených oblastech anebo krmí včely medem od nakažených včelstev. Léčení není
účinné, pouze tlumí příznaky. V České republice se postižená včelstva utrácejí,
vybavení se pálí. Nemoc je možné pouze potlačovat, v zahraničí se tak často děje
pomocí antibiotik, jejichž rezidua se potom objeví v medu. V letech 2014 a 2015 se
Zlínský kraj potýkal s touto problematikou ve velkém rozsahu.
Pásma moru včelího plodu ve Zlínském kraji k 31. 12. 2015

Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu při vyšetřování moru včelího plodu
dle Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2016:
EpM120 MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV) monitoring
Vyšetření směsných vzorků měli v rizikových oblastech (po pěti letech od zrušení
ohniska nebo ohnisek ve vymezeném ochranném pásmu). Vyšetřování se provádí
mimo současná ochranná pásma, v oblasti, která byla před pěti lety ohniskem nebo
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ochranným pásmem. Vyšetřuje se směsný vzorek měli ze stanoviště včelstev
(maximálně 25 včelstev).
EpM130 MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV)
Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli (jeden vzorek maximálně od
25 včelstev) 1x ročně na stanovišti, v případě, že se jedná o chovy včelích matek,
evidované v seznamu chovů vedeném uznaným chovatelským sdružením dle zákona
č. 154/2000 Sb.

Povinné úkony hrazené chovatelem při vyšetřování moru včelího plodu dle Metodiky
kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2016:
ExM110 MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV)
Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli (jeden vzorek maximálně od
25 včelstev) minimálně 1x ročně na stanovišti. Vyšetření nesmí být starší 6 měsíců.
a) před přemístěním včel nebo včelstev mimo území obce
b) na zimním stanovišti kočovných včelstev
Povinnosti chovatele včel při zjištění ohniska moru včelího plodu jsou:
 označit stanoviště včelstev (ohnisko) výstražnou tabulkou „Pozor,
nebezpečná nákaza“ a zamezit přístupu nepovolaným osobám,
 zákaz přemísťování včel, včetně včelích matek, plástů, úlů a jejich součástí,
jakož i včelařských potřeb a pomůcek, které přišly do styku s včelami nebo
jejich produkty z označeného stanoviště,
 zákaz použití medu, který pochází z označeného stanoviště, nebo medu,
jehož část tvoří med z označeného stanoviště pro krmení včel,
 formou seznamu provést soupis všech úlů obsazených či neobsazených
včelami, zásobních plástů, souší a veškerého příslušenství a nástrojů
používaných při manipulaci se včelstvy a jejich produkty v ohnisku nákazy,
které přišly nebo mohly přijít do styku se včelstvy s potvrzeným výskytem
nákazy. Stejnou formou seznamu provést soupis všech zásob medu
(v zásobních plástvích i vytočený), včelího vosku, případně dalších produktů
pocházejících z ohniska nákazy,
 nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne doručení rozhodnutí vykonat nebo
zajistit provedení likvidace všech živých včel ve všech včelstvech
a potvrzeným výskytem nákazy v ohnisku utracením. Bezprostředně po
utracení včel zajistit včelotěsnou uzávěru všech úlů se včelstvy s potvrzeným
výskytem nákazy v daném ohnisku (jak obsazených včelami, tak prázdných)
před vletem jiných včel. Provedení tohoto nařízeného opatření oznámí
chovatel krajské veterinární správě telefonicky nebo osobně,
 nejpozději následující den po utracení včel, utracené včely neškodně
odstranit spálením v ohnisku. Dále spálit nebo zajistit spálení všech úlů
obsazených nebo neobsazených včelami, dále zásobních plástů, souší
a veškerého hořlavého včelařského příslušenství, jakož i veškerých včelích
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produktů (med v zásobních plástech, propolis, mateří kašička, pyl, vosk),
nacházejících se v ohnisku, a dále nástrojů a pomůcek používaných při
manipulaci se včelami, které přišly nebo mohly přijít do styku se včelstvy
a potvrzeným výskytem nákazy. To však neplatí pro budovy, konstrukce
včelínů a kočovných vozů,
Krajská veterinární správa v souladu s „Veterinárním zákonem“ (§15, §49) nařídí
chovateli, u kterého byl výskyt nákazy potvrzen:
 u 15 % nebo více včelstev na stanovišti, neprodlenou likvidaci všech
včelstev na stanovišti, jakož i úlů, zásobních plástů, souší i ostatního
včelařského příslušenství a nástrojů používaných při manipulaci se včelami
a jejich produkty, pokud nelze zajistit jejich účinnou dezinfekci, zejména
v případě kovových předmětů, s předchozím nebo následným vyžíháním
plamenem; to však neplatí pro budovy, konstrukce včelínů a kočovných
vozů,
 u méně než 15 % včelstev na stanovišti, neprodlenou likvidaci všech
včelstev s potvrzeným výskytem nákazy, jakož i úlů, a současně účinnou
dezinfekci veškerého včelařského příslušenství a nástrojů, které přišly nebo
mohly přijít do styku se včelstvy s potvrzeným výskytem nákazy. Dojde-li
v době jednoho roku ode dne likvidace s potvrzeným výskytem nákazy
k opětovnému potvrzení výskytu moru včelího plodu, nařídí krajská
veterinární správa likvidaci včelstev a zařízení.
V roce 2013 vydala Státní veterinární správa soupis preventivních opatření k tlumení
a k zamezení šíření moru včelího plodu v následujícím znění:
Státní veterinární správa doporučuje všem chovatelům včel dodržovat následující
opatření k tlumení a k zamezení šíření moru včelího plodu:









zjišťovat příčiny zimních úhynů a slábnutí včelstev; při zvýšených úhynech
kontaktovat neprodleně příslušnou krajskou veterinární správu Státní
veterinární správy,
systémem správné včelařské praxe chovat pouze silná včelstva s vyvinutým
čistícím pudem, pravidelně kontrolovat jejich kondici a zdravotní stav,
utrácet roje neznámého původu a divoce žijící včelstva,
nepoužívat plásty, vosk, med a pyl z oblastí s neznámou nákazovou situací
k chovu a ke krmení včel,
zamezit přístupu včel do neobsazených úlů, přemísťovaného a skladovaného
včelího díla,
provádět průběžně dezinfekci úlů, souší, včelařských potřeb a pomůcek
a veškerého dezinfikovatelného materiálu, který přichází do kontaktu se
včelami a včelími produkty,
používat pouze mezistěny z výroben, které vosk tepelně opracovávají (117 °C
po dobu 60 minut),
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nezařazovat včelí dílo, nedezinfikované úly, včelařské potřeby, pomůcky
a zařízení do chovu včel v případě neznámé nákazové situace v místě a době
jejich původu,
nově přisunutá včelstva a oddělky umísťovat do nových úlů,
soustavně monitorovat intenzitu varroázy a v návaznosti na výsledky tuto
nákazu účinně tlumit podle aktuální situace v průběhu celého roku,
při podezření na mor včelího plodu se nepokoušet o léčbu podezřelých
včelstev, ale o neprodlené nahlášení podezření příslušné krajské veterinární
správě Státní veterinární správy,
pravidelně sledovat nákazovou situaci v okolí stanoviště (v doletové
vzdálenosti včel), např. spolupracovat s ostatními včelaři, kteří mají
stanoviště na stejném katastrálním území,
likvidovat staré nepoužívané úly (prevence usazování rojů),
pravidelně, každé tři roky, obměňovat veškeré včelí dílo, např. každý rok
obměnit třetinu,
pořizovat nová včelstva (oddělky) nebo matky pouze z důvěryhodných zdrojů
(pokud možno vyšetřených na mor včelího plodu),
podporovat chov včelstev s velmi dobrým čistícím instinktem,
vyvarovat se zásahů a úkonů, které by mohly vést k loupeživosti mezi
včelstvy – pokles zásob pod 10 kg po vytáčení, opožděné zakrmení po
posledním vytočení medu, držení slabých včelstev,
nepřekračovat úživnou kapacitu lokality vysokou koncentrací včelstev na
stanovišti a usilovat o rovnoměrné rozmístění stanovišť v krajině, zejména
při kočování
Takto opravdu ne!
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Leden
Leden je pro včelaře poměrně klidným obdobím. Včelař se včelám nemusí téměř
věnovat, stačí čekat na první prolet včel, pokud v lednu k němu dojde. K proletu může
dojít při oteplení nad 12 °C, včely vyletí z úlu a mohou vyprázdnit výkalové vaky, další
zimování včel je tak klidnější.
Včelstva jsou v chomáčích a až do prvního jarního proletu je ponecháváme v klidu.
Jejich „poklidný“ zimní život mohou narušit ptáci a hlodavci, kteří se pokouší dostat do
úlu. Jedna z pranostik říká: „Sytá-li myš, hořko je včelám“. Vnitřními narušujícími
faktory jsou slabé včelstvo, velká vlhkost v úlu nebo nedostatek zásob. Nevětraný úl
znamená zvýšenou vlhkost, plesnivění plástů a tím i zdravotní rizika.
Včelař by měl být připraven na hlavní sezónu. Měl by mít hotové nově nadrátkované
rámky, opravené a natřené nástavky, dna úlů, víka.
Koncem měsíce se provádí odběr měli na vyšetření varroázy. Včelaři mají na dnech úlů
podložky, na které nechali nejméně jeden měsíc padat měl a roztoče, kteří přečkali
léčebné zásahy. Nyní je povinností každého včelaře podložky vyjmout, vše z nich přesít
přes síto s oky 3x3 mm a přesušit. Takový vzorek se uskladní v prodyšném obalu se
jménem chovatele, jeho registračním číslem, registračním číslem stanoviště a počtem
včelstev.
Výkalový vak: slouží jako rezervoár nestrávených zbytků potravy v době, kdy včely
nemohou vyletovat. Zbytky potravy přecházejí do výkalového vaku tenkým střevem.
Výkalový vak umožňuje zadržet až polovinu váhy těla včely, což činí asi 50 mg výkalů.
Pokud jsou včely zdravé, kálí vždy jen mimo úl a čekají třeba mnoho týdnů na teplý
den, ve kterém mohou vykonat očistný prolet. Včelí výkaly se pak mohou ocitnout i na
naleštěném autě či na vypraném prádle.
Zazimovaná včelstva čekají na příchod jara
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Únor
V únoru, čtvrtém a posledním měsíci včelařské zimy (včelařská zima trvá od začátku
listopadu do konce února), se již znatelně začíná prodlužovat den, zintenzivňuje se
sluneční svit a při teplotách kolem 0 °C začínají včelstva plodovat. Zimní chomáč, ve
kterém včely bývají přes zimu, se začíná uvolňovat a na plástech se objevuje plod. Při
teplotách nad 12 °C dochází k prvním proletům. Je vhodná přítomnost včelaře, aby
zjistil, v jaké kondici včelstva přečkala zimu.
Pokud včelař neodebral v lednu vzorky měli na vyšetření varroázy, může ještě toto
napravit do 15. února. Do konce února je nutno podat oznámení stanoviště včelstev
obecnímu úřadu, na jehož katastru má včelař trvalé stanoviště. Pokud by tuto
povinnost nesplnil a došlo by k úhynu včelstev následkem otravy po použití postřiku
rostlin, vystavuje se riziku, že mu nebude případná škoda uhrazena.
Ukázka oznámení ZO ČSV o odevzdávání zimní měli
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Březen
Březen je prvním měsícem kalendářního jara a taktéž prvním měsícem včelařského
předjaří. Dokvétají lísky a olše, rozkvétají pro včely velmi důležité stromy a byliny.
Nejvýznamnější z nich je vrba jíva. Na loukách kvetou první jarní květy, podběl,
čemeřice, tavolník, devětsil, prvosenka.
Po „očišťovacích“ proletech začíná postupný rozvoj včelstev. Rozvoj včelstva zajišťují
přezimující včely. Plocha plodu na začátku měsíce bývá cca 10 dm2, ke konci měsíce
pětkrát až sedmkrát větší.
Včelař se připravuje na aktivní včelaření. Jedním z prvních úkolů je provedení prohlídky
včelstva, při které se zjišťuje síla včelstva, přítomnost matky a stav zásob.
V březnu jsou již známy výsledky vyšetření zimní měli na varroázu. Pokud výsledky
spadu parazita Varroa destructor jsou na stanovišti v průměru pod tři roztoče na
včelstvo, pak není nutno přijímat mimořádná opatření.
V březnu je nutno provést prohlídku včelstev
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Duben
Duben je rozhodujícím měsícem v přípravě včelstev na snůšku řepky. Rozkvétá řada
nektarodárných a pylodárných rostlin jako javor, angrešt, rybíz a na loukách desítky
bylin.
Zimní generace včel dožívá, včelstvo začíná být tvořeno z vylíhnutých mladušek. Včelař
provádí krátkodobé prohlídky včelstev, což obnáší kontrolu stavu zásob a velikosti
plodového tělesa, případně jeho zdravotního stavu.
V období rozkvětu ovocných stromů se začíná objevovat stavební pud včel. Úkolem
včelaře je včasné rozšíření úlového prostoru, zajištění dostatečně velkého plodištního
prostoru a včasné nasazování medníkových nástavků v závislosti na jejich plnění.
Přínosem přidávání mezistěn je obměna díla, snížení rizika nemocí a zvýšení produkce
vosku. Je mnoho způsobů přidávání mezistěn: přidávání mezistěn na okraj plodového
tělesa, zebrování (vkládání mezistěn střídavě mezi plásty s plodem), velkovčelaři
pracují s vkládáním mezistěn v celých nástavcích. Rozšiřování včelstev lze realizovat
opět několika způsoby: nástavkem vyplněným pouze mezistěnami, nástavkem
vyplněným mezistěnami a soušemi nebo plásty s plodem.
Po případném přeléčování včelstva při výskytu Varroa destructor, které má trvat
maximálně do 15. dubna, pracuje včelař již „bez chemie“.
Řepka olejka v plném květu
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Květen
Květen je měsícem včelařského jara, teploty stoupají, počasí může být proměnlivé.
Kromě mohutného rozkvětu ovocných stromů, kvete včelařsky nejvýznamnější rostlina
tohoto období, řepka olejka, začíná také snůška z akátu.
První velké snůšky podněcují u včel všechny jejich pudy: rozmnožovací, stavební
i sběrací, a tím vývoj včelstev směřuje k jejich vrcholu. Včelstva silně produkují, dochází
k výměně zimní generace za letní. Objevuje se rojová nálada.
Výborným pomocníkem pro sledování síly včelstva a jeho denního přínosu sladiny je
úlová váha. Je vhodné ji umístit pod úl se včelstvem, které patří mezi mírně
nadprůměrné.
Významným zásahem do života včelstva je nasazení medníku. V tomto období dochází
také k rojení včel, včelař se snaží protirojovými opatřeními toto korigovat. Těmito
opatřeními se rozumí poskytování prostoru pro rozvoj (vkládání stavebních rámků),
včasné vytáčení, chov včelstva s kvalitními matkami, tvorba oddělků, chov trubců.
Pro usnadnění ometání včel je možné použít mezidna s výkluzem nebo ometače včel.
Nepostradatelným pomocníkem včelaře je jeho záznamník. Někomu stačí poznámky
na stěnách úlů, jiný píše na listy papíru, další využívají standardizované úlové deníky,
počítače nebo chytré mobilní telefony.
Snůškové podmínky a stav včelstev již plně umožňují chov matek. K výběru chovného
materiálu by měla být využita včelstva prověřená. Metody chovu matek jsou
rozmanité, méně odvážní mohou matky zakoupit u zkušených chovatelů.
Až do konce snůškového období se pracuje bez chemie. Varroa destructor lze v tomto
období eliminovat pouze vyřezáváním trubčího plodu.
Matečníky

36

Červen
Červen je měsícem, kdy může včelař očekávat další med. Včelstva mívají prudký
početní vzestup ke svému vrcholu, který nastává okolo letního slunovratu. Červen
bývá rozhodujícím měsícem pro bohatší výskyt mšic a puklic, které jsou nejčastějšími
producenty tolik očekávané medovice. Konec květu řepky je impulsem k odběru
květového medu. Medné plásty bývají v této době slušně zaplněné a zcela nebo zčásti
pokryté voskovými víčky.
S přínosem medu do úlu souvisí i schopnost stavět plásty. Včelař by měl dát mladým
včelám prostor ke stavbě, protože mladé včely produkují voskové šupiny ze svého těla
po celé období snůšky a pokud jim nedopřejeme stavbu, bude část vosku vynesena
jako odpad.
Tvorba oddělků
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Červenec
V červenci mohou včely i včelař očekávat jak tropické teploty, tak dny studené nebo
deštivé. Konec měsíce znamená často i poslední medobraní a počátek „hladového“
období pro včely. Je také poslední příležitostí založit nová včelstva.
Jasným znakem přípravy včelstva na zimu je vyhánění trubců z úlu. Včely je napadají,
koušou a snaží se je shodit z letáku. Je to projev zdravého vývoje včelstva. Pokud
včelstvo trpí trubce déle než do půli srpna, ukazuje to na neoplozenou matku nebo
tichou výměnu.
Dle včelařského kalendáře začíná podletí. Matky začínají klást zimní generaci včel,
včelař podporuje včelstva včasným krmením. Možností krmení je více: med, cukerný
roztok, řepné inverty.
Nepříjemností podletí je jistě slídění včel. Včelaři odebírají rámky s medem a začínají
dle svých zkušeností přikrmovat. Včely se přirozeně vrhají na všechno sladké, co jim
připomíná nektar. Včelstva lze chránit před vyloupením zúžením česen.
Lípa srdčitá - zdroj nektaru a pylu pro oblíbený lipový med
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Srpen
V srpnu je již podletí v plném proudu, končí i poslední zdroje nektaru a pylu. V srpnu
může být i medovicová snůška, pro včelstva ale už může být problémem, proto je
třeba prověřit stav zásob v plástech a plásty zanesené medovicí ze včelstev odstranit.
Tento měsíc je pro včely regenerační, odchází letní generace dělnic, matky kladou
zimní generaci dlouhověkých dělnic, které budou tvořit základ zimního chumáče,
trubci jsou nemilosrdně vypuzeni z úlu. Hlavním úkolem těchto včel je převést včelstvo
dlouhým zimním nepříznivým obdobím a na jaře vychovat generaci včel, která se
postará o další úspěšný rozvoj včelstva. Je také dobré mít zimní generaci
„neopotřebovanou", proto včelař začíná s krmením včelstev co nejdříve, aby se
zpracováním dodávaného cukru zabývaly především „letní včely“.
Hlavní činností včelaře je doplnění zimních zásob včelám a zajištění jejich dobrého
zdravotního stavu, zvláště v oblasti boje s varroázou.
Medomet, šestirámkový zvratný

Odvíčkovací stůl
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Září
Září je prvním měsícem včelařského podzimu. V tomto měsíci končí definitivně
produkční období včelstev. Aktivita včel v září výrazně klesá, včely se zabývají
přípravou na klidné přežití zimního období. Charakteristickým projevem včelstev
připravujících se na zimu je:





silné tmelení vnitřního úlového prostoru propolisem,
slídění včel,
zesílená ochrana česen proti dotírajícím nepřátelům (včely slídičky z jiných
včelstev, vosy, sršni),
včelstvo ukládá dodané zásoby cukru a donesený pyl.

Plod, který se líhne koncem měsíce, je již méně hodnotný, proto se včelař snaží omezit
matku v kladení. To je důležité i z toho důvodu, aby včely zimní generace již nekrmily
plod. Včela s opotřebovanými hltanovými žlázami se zpravidla jara nedožije. Včelař by
měl již také ukončit doplňování zimních zásob.
Úklidových prací na včelnici je dost. Například vyřazování starých plástů,
nevystavěných mezistěn. Plásty, které včelař chce nechat do příští sezóny, uskladní
tak, aby byly chráněny před loupeží a před zavíječem voskovým. Kdo není vlastníkem
klimatizovaného skladu na uskladnění souší, musí přistoupit ke staré metodě použití
sirných knotů. Zásobní pláty mají být vždy uskladněny tak, aby nebyly přístupné
včelám ani jinému hmyzu. Předchází se tak přenosu včelích nemocí.
Pro přiznání „národní“ dotace 1.D (opylovací činnost) je potřeba provést následující
kroky:




nahlásit změny v počtech chovaných včelstev, stanovišť, osobních údajů
Českomoravské společnosti chovatelů,
podat u příslušné ZO ČSV vyplněný tiskopis Příloha k žádosti dotačního
programu 1.D, tzv. „národní dotace“,
podat u ZO ČSV tiskopis „Podklady pro statistický výkaz o včelaření v ČR“.
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Říjen
Říjen je prvním podzimním měsícem, ale druhým měsícem včelařského podzimu.
V přírodě začíná čas vegetačního klidu. Klesají denní i noční teploty a začínají noční
mrazíky. Rostliny přestávají poskytovat nektar i medovici. Prvotním předpokladem
úspěšného příštího včelařského roku je zazimování silných a zdravých včelstev. Dále je
včelám potřeba zajistit klidné zimování a na počátku roku se věnovat tomu, aby
včelstva v prvních měsících příštího roku měla vytvořena podmínky pro svůj časný jarní
rozvoj.
Ve včelstvu dochází ke zmenšování plochy plodu. Včelstva pokračují v přípravě na
zimní odpočinek. Ve slunečných dnech se ještě proletují vylíhlé mladušky. Pokud jsou
denní teploty kolem 10 °C a noční teploty klesají pod tuto hranici, včely se shlukují
v meziplástových uličkách do tzv. zimního chumáče.
V tomto měsíci ještě může včelař naposledy nahlídnout do včelstva a případně
zkontrolovat stav zakrmení. Včelař provádí úklid včelnice a její přípravu na zimní
období, dezinfikuje pomůcky, pokud tak neučinil dříve.
Nejpodstatnějším zásahem v říjnu je přeléčení varroázy. Výsledkem podcenění tohoto
úkonu může být nedostatečně nebo nevhodně přeléčené včelstvo. Následkem špatně
léčeného včelstva jsou desítky nezlikvidovaných parazitů, kteří slouží jako základ pro
rozmnožování v dalším produkčním roce a následné oslabování včelstva. Pokud je ještě
ve včelstvech zavíčkovaný plod, tento se odstraňuje (nařízení SVS). Ošetření fumigací
se provádí léčivem Varidol 125 mg/ml. Druhý den po fumigaci se kontroluje spad
roztoče na podložkách a dle tohoto zjištění se plánuje další postup léčení.
Nejefektivnější je samozřejmě plošný zásah ve stejném čase u včelařů, kteří sousedí,
nejlépe u včelařů z jedné obce. Tak lze předejít reinvazi varroázy z neošetřených
včelstev.
Použití fumigačního aerosolového vyvíječe
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Listopad
Listopad je prvním měsícem včelařské zimy. Dny se výrazně krátí, přichází mlhy i první
noční mrazíky, denní teploty se pohybují kolem 2–6°C a noční jsou již pod bodem
mrazu. Včelstvům začíná období klidu a včelař může hodnotit včelařský rok.
Včely se v tomto období stahují do tzv. zimního chumáče, a to při poklesu teploty pod
12 °C. S dalším poklesem teploty se zimní chumáč stává těsnějším a jeho plocha, přes
kterou se pasivně vyzařuje teplo, se zmenšuje. Matka se nachází uprostřed zimujícího
chumáče a včely ji zahřívají. Tepelné ztráty jsou ovlivněny velikostí chumáče a tím
i počtem včel. Celkem 10 000 včel u dvouprostorových úlů, 20 000 včel
u víceprostorových úlů a kvalita dlouhověkých včel jsou předpokladem úspěšného
zimování. Podzimní generace včel si tuto tepelnou izolaci připravuje v předstihu. Po
vylíhnutí posledního plodu se včely shromažďují v okolí prázdných buněk. Při ochlazení
do buněk vlezou a slouží jako izolační vrstva vnějšího obalu zimního chumáče.
V listopadu je nutné splnit povinnost a provést druhé přeléčení včelstev léčivem
Varidol 125 mg/ml.
Včely se v dalším období neruší. Každý negativní faktor jako šramocení větví kolem úlu,
nebo bouchnutí do úlu včely ruší, dochází k uvolňování chumáče a tím i úniku tepla
z úlu. Co se týče uteplování úlů, tak přehnané uteplování včelstvu škodí, stejně jako
nedostatečná tepelná izolace úlu, ta však podstatně méně.
Vyřezané, nezpracované voštiny lze vyměnit u některého ze zpracovatelů
s veterinárním atestem za čisté mezistěny, případně za finanční obnos. Jedním
z velkých výrobců mezistěn je například firma Výroba mezistěn Stražisko spol s.r.o.,
která funguje již více než 100 let. Byla založena panem Antonínem Sedláčkem v roce
1905. Dodnes poskytuje služby výroby mezistěn včelařům z celé republiky.
Léčiva
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Prosinec
V měsíci prosinci zimním slunovratem (21. prosince) končí podzim a začíná zima se
všemi svými projevy. Zdravá včelstva jsou převážnou dobu semknuta v teplém
chomáči a zavedla úsporný režim ve spotřebě zásob. Teď potřebují pouze klid,
dostatek zásob a vzduch k volnému dýchání. Včelař už do zimního klidu nijak rušivě
nezasahuje.
Dokonalé společenství včel může být i příkladem pro nás. Po čase činorodého úsilí,
plodnosti a péče o budoucí generaci přichází čas klidu a odpočinku.
Zazimovaná včelstva
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