
Vážení včelaři, 

  vítám vás na dnešní výroční schůzi. S novým výborem přišly i nové problémy, za 

které ovšem nastupující členové nemohou.   

1. Je to invaze včelího moru.  Na jeho šíření se podepisuje  nedostatečná znalost projevů 

onemocnění u samotných včelařů, nedostatečný dohled veterinární správy, kde někteří 

lékaři nemají o chovu včel elementární znalosti, a dále zakázané přesuny včelstev. 

2. Dále je to především mohutný nástup varoázy, poměrně nový druh  nosemy caranea a hrozící 

útok lesknáčka úlového. Zřejmě nás čeká obtížná doba pro chov včel. Po celé republice 

jsou hlášeny masivní úhyny včelstev. Proto sleduji s podivem,že místo vytváření pevné 

hráze proti těmto chorobám a vetřelcům se ústřední výbor zabývá vytvářením  nových  

stanov  pro pobočné, okresní  a hlavní  spolky. Dnes je bohužel ohrožena existence včel, 

jejího chovu i našeho koníčka. Je zde možná obrana. U varoázy je to plné využití 

kyseliny mravenčí, i na jaře při oteplením na 20 st. C. Při této léčbě se může dostavit 

přechodná kyselost medu, ale ta v zásadě není na závadu. Po ošetření je důležité 

sledovat přítomnost matek, které mohou být při použití kys. mravenčí ze včelstev včelami 

odstraněny. Výzkumný ústav v Dolu slibuje odpařovač kys. mrav. s dlouhodobým odparem. 

Bohužel jen slibuje. Vzdorovat dalším hrozbám můžeme dodržováním veterinárních předpisů, 

hygienou chovu, výměnou včelího díla i samotných úlů. Protože zřejmě budou vyzimována 

včelstva slabší a slabá, opět doporučuji použití komorování odborně nazývané Blinova 

přepážka. Toto opatření umožní zachování a plnohodnotný růst takových včelstev. Pokud se 

nepustíte do tohoto výborného opatření, včelstva musíte alespoň zásadně zúžit. Zachování 

tepelného režimu je při chovu plodu nezbytné.  

3. Další nevyjmenovanou hrozbou jsou krádeže včelstev, ke kterým nejspíš bude letos 

docházet. Proto vás nabádám k ostražitosti. Požádejte eventuálně své sousedy o dohled 

nad vašimi včelstvy. Musíme těmto přátelům s tradičním pojmenováním přeci nějak čelit.  

4. Měli bychom opustit formální způsob přijímání nových členů. I myslivci a rybáři vyžadují 

pro členství v organizaci určité znalosti žadatelů. Navrhuji vytvoření minikomise, která 

by ověřila u žadatelů alespoň elementární znalosti chovu včel. Podle předložených 

znalostí by přijetí uskutečnila, ale doporučila by eventuálnímu novočlenovi další 

intenzivní vzdělávání.  

5. Již mnoho let se věnuji chovu matek. Odebírám inseminované matky od našeho předního 

chovatele kmene Vigor  ing. Čermáka. Tento kmen se mi osvědčil. Loni v srpnu mi po třech 

letech ins. matku odstranily. Objednal jsem matku novou. Bohužel s dodáním v červenci. 

Cena 1400 Kč. Věřím, že spoluchovatelé matku zasponzorují. Zároveň vás vyzývám k vlastní 

plemenářské práci a cílené obměně matek. Systematicky odebírá ode mne matečníky mgr. 

Macková, přítel Moucha, Bureš, Pavlík, Sklenička. Samozřejmě výměna matek pomocí oddělku 

ve vlastním úle je racionální, ale nese určitá rizika. Matka se nevylíhne, nebo se 

nevrátí ze snubního letu. Matečníky samozřejmě dávám zdarma. Matky chovám průběžně od 

května.  

6. V minulém roce jsme pro poslední ošetření aerosol používali kompresor používaný pro 

Roztoky, Křivoklát, Branov, Karlova Ves, Karlov. Přesun, organizace je náročná. Branov 

sám má kolem130 včelstev. Proto navrhuji zakoupení dalšího kompresoru a vyvíječe.Ten by 

byl svěřen do péče příteli Mayerovi, který jako automechanik  může dohlédnout na drobný 

servis a stroj udržet v dobrém stavu.Kompresor je svazem dotován 70% až 15.000 Kč, 

vyvíječ 50%  až 2.000 Kč. Při těchto podmínkách by byla hloupost kompresor nepořídit. 

Větším počtem kompresorů můžeme prodloužit jejich funkčnost a dokonalé ošetření 

včelstev. 

 

Př. Zdeněk Dukát, předseda  


