
Základní informace pro nové členy ZO ČSV Šumperk-začínající včelaře. 
 

(Souhrn  základních pravidel a povinností včelaře vzhledem k veterinární správě,obcím a základní organizaci) 
 
Český svaz včelařů, z.s.,  byl registrován Ministerstvem vnitra ČR jako občanské sdružení . Sdružuje 

fyzické a právnické osoby jako chovatele včel, popř. zájemce o včelařství a včelařské odborníky a má 
postavení hlavního spolku. Činnost ve svazu se řídí stanovami, které  si přečtěte , jsou na stránkách  
www.vcelarstvi.cz. 

Hlavním posláním Českého svazu včelařů je péče o zachování a rozvoj populací včely medonosné 
a dalších opylovatelů rostlin , ochrana životního prostředí, přírody a krajiny v ČR.  

Tato péče vyžaduje systematickou a organizovanou činnost včelařů ke zkvalitňování chovu včel a jeho 
ochrany před narůstajícími negativními civilizačními vlivy.   

Zajištění opylení kulturních rostlin i přírodních rostlinných společenství je hlavním přínosem včelařství 
a činnosti Českého svazu včelařů pro společnost a přírodu ČR. 

Základní povinnosti chovatele včel-včelaře: 
- včelař, který chce být organizován v našem svazu musí být ochoten  spolupracovat  s důvěrníkem ke 

kterému byl přidělen, 
-včela má statut hospodářského zvířete, proto musíte provést zaregistrování svého  včelařského 

hospodářství a stanovišť u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. Pracoviště ústřední evidence včel, 
Benešovská 123, 252 9 Hradištko, kde vám budou přiděleny registrační čísla, tuto registraci budete 
potřebovat ve styku s veterinární správou a při žádostech o poskytnutí dodací. 

-každý chovatel včelstev má povinnost vést ,,Záznam o léčení včelstev,, a ,,Registr stanoviště včelstev,,- 
tiskopisy   jsou na stránkách www.vcelarstvi.cz. 

- povinná účast na proškolení začínajících včelařů , 
Popis povinností-činností  včelařů po měsících.  
Leden: 
- odběr vzorků včelí měli k vyšetření  v laboratoři  veterinární správy. Odebírá se zpravidla od poloviny 

ledna, 30 dní po očištění a znovu vložení podložek. Usušení a odevzdání včelařskému důvěrníkovi, který 
odebraný vzorek odevzdá na výborové schůzi (zpravidla koncem ledna). Výbor zajistí odevzdání vzorku 
do 15.2  k vyšetření. V případě neodevzdání vzorku si nese odpovědnost za své jednání každý včelař 
sám. ( Včelí měl je  spad, který vzniká na dně úlu, nesmí obsahovat mrtvé včely a hrubé nečistoty). Měl 
se vyšetřuje na varoázu popřípadě na mor včelího plodu, záleží na tom co vetrinární správa nařídí. 
Přesný návod  k odběru bývá popsán v časopise včelařství, který dostává každý člen svazu. 

Únor:  
- do 15.2 nahlášení úhynu včelstev od 1.9 do 15.2 k zaevidování do informačního systému CIS 
- kontrola stanoviště včel, neporušenost úlů, čištění česen úlů od sněhu, 
Březen: 
- kontrola stanoviště včel, neporušenost úlů, čištění česen úlů od sněhu, 
-první kontrola přezimování včelstev a nahlášení případného úhynu včelstev včelařským důvěrníků, kteří  
uvedené přenesou  do výboru Zo, který zajistí zanesení do informačního systému CIS. 
- příprava dotazů a účast na  členské schůzi Zo, 
-koncem března  první prohlídky včelstev. 
Duben:  
- dokončení prvních prohlídek včelstev,   do 15 dubna provést na základě výsledků z vyšetření vzorků včelí 
měli a následného nařízení  rozsahu přeléčení  veterinární správou, přeléčení včelstev –informaci předají 
důvěrníci v obcích, 



  -k 1.4. nahlásit plánované rozšíření  počtu  včelstev k zazimování  v daném roce ( počty včelstev 
k zazimování )  důvěrníkům z důvodu zajišťení léčiva  výborem Zo k podzimnímu přeléčení včelstev. 

-nahlášení konečného případného úhynu včelstev včelařským důvěrníků, kteří uvedené přenesou  do 
výboru Zo, který zajistí zanesení do informačního systému CIS, případný hromadný úhyn včelstev 
nahlásit i vetrinární správě. 

- do 31.4 nahlášení úhynu včelstev od 15.2 do 31.4 k zaevidování do informačního systému CIS 
Květen:  
- prohlídky včelstev s rozšiřováním, protirojová opatření, medobraní, množení včelstev. 
Červen: 
 - prohlídky včelstev s rozšiřováním, protirojová opatření, medobraní, množení včelstev. 
- nahlášení důvěrníkům počty včelstev k podzimnímu přeléčení včelstev, aby mohl důvěrník převzít  od 
výboru Zo potřebné množství léčiva a  následně Vám ho předat. 
Červenec:  
- prohlídky včelstev s rozšiřováním, protirojová opatření, medobraní, množení včelstev. 
Srpen:  
- prohlídky včelstev, sundávání medníků a následná případná aplikace léčiva, příprava k zazimování -
krmení  včelstev na zimu,  
Září: 
 - podání žádosti o dotaci k zazimování včelstev  D 1. s počtem včelstev  k zazimování k 1. září včelařským 

důvěrníkům (nejpozděj do 5. září) s tiskopisem Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť  k 1. září roku 
Českomoravské společnosti chovatelů,a.s. Pracoviště ústřední evidence včel, Benešovská 123, 252 9 
Hradištko (příloha vyhlášky č. 449/2017 Sb, příloha č.15 příp.16), včelařští důvěrníci uvedené tiskopisy  
předají do 15. září výboru Zo ke zpracování, ti včelaři , kteří mají včelstva  i u jiné ZO musí doložit 
,,POTVRZENÍ o umístění včelstev v obvodu jiné Zo ČSV než u které je požadováno poskytnutí dotace 
1.D“. 

- prohlídky včelstev, případné vyjmutí léčiva  ze včelstev, příprava k zazimování –dokončení krmení 
včelstev na zimu,  

-možnost nabídnou  svůj med k prodeji na Medovém dni, 
Říjen: 
- od 10. řijna provádět přeléčení včelstev VARIDOLEM podle pokynů veterinární zprávy ( zpravidla 2 x až 3 

x po 14 dnech musí být teplota nad 10°C) a sledovat  spad roztočů po jednotlivých přeléčeních na 
podložkách. 

Listopad: 
 - dokončit přeléčení včelstev VARIDOLEM, 
koncem měsíce převzetí dotace na zazimování včelstev a zaplacení členských příspěvků na příští rok, 
 koncem měsíce začátek přeléčení včelstev aerosolem ( zajišťuje výbor Zo) 
Prosinec:  
- přeléčení včelstev aerosolem ( zajišťuje výbor Zo) 
  cca 14 dní po přeléčení  včelstev aerosolem  provést vyčištění  monitorovacích podložek , musí to být 30 

dní před lednovým odběrem  vzorků včelí měli k vyšetření. Odebírá se zpravidla od poloviny ledna. 
 

Nařízení veterinární správy  vyvěšují  obce na obecních deskách a pro chovatele včel  jsou závazné, jsou 
zveřejněny také na internetových stránkách veterinární zprávy. Výbor Zo seznamuje včelaře 
s nařízením veterinární zprávy s nařízeními, které se jich týkají prostřednictvým včelařských důvěrníků 
a členové svazu jsou povini řídit se jejich instrukcemi a spolupracovat s nimi. 


