
Informace o poskytnuté dotaci na boj proti roztoči Varroa Destructor 

V roce 2020 poskytlo Statutární město Kladno, konkrétně odbor životního prostředí kladenským 

včelařům dotaci na boj s roztočem Varroa Destructor. Dotace byla poskytnuta Okresní organizaci ČSV 

Kladno, která tak zajišťuje administraci dotace a nákup techniky na podzimní a zimní léčení včelstev.  

V letošním roce byly za poskytnuté finanční prostředky pořízeny dva 

motorové kompresory a dva vyvíječe aerosolu, vše z Výzkumného 

Ústavu Včelařského Dol u Libčic n. Vltavou. Po dvou letech nás 

vedení města Kladna opět finančně podpořilo. Bohužel v situaci 

s rozšířením pandemie Covid-19 a vzhledem k nejisté situaci byl 

požadavek na dotaci krácen. I přes tato důvodná opatření jsme 

mohli rozšířit stávající technický park a pokračujeme tak v jeho 

postupné inovaci. 

V současné době tak Okresní organizace a její ZO disponují díky 

poskytnutým finančním prostředkům dvanácti elektrickými 

kompresory, sedmi motorovými kompresory, osmi 

elektrocentrálami a dvanácti vyvíječi aerosolu. V porovnání 

s celkovým počtem více než 4 500 včelstev tyto počty nevypadají 

vyváženě, ale stále udržujeme v chodu i původní starou techniku. Cílem je zajistit provádění léčení na 

co nejvíce stanovištích současně. Postupné rozšiřování technického parku nám pomáhá tuto situaci 

stále zlepšovat.  

Bohužel v loňském roce došlo k přemnožení roztočů V.D. ve 

včelstvech kladenských včelařů, ale i včelařů po celé České republice. 

Zvýšený výskyt roztočů V.D. s sebou přináší i šíření dalších včelích 

nákaz. Právě přemnožení roztoče V.D.  a rozšíření virových nákaz 

bylo příčinou velkých úhynů včelstev. Na Kladensku se jednalo o 

úhyny v řádu 25 %, což je v konečném důsledku ztráta 1 100 

včelstev. Co se ale ve statistikách neuvádí je fakt, že zbývající 

včelstva byla z větší nebo menší části poškozena a přišla tak o část 

včelích dělnic tzv. „zimní generace“. Ta je pro včelstvo v zimním 

období nepostradatelná. Mnohá včelstva tak byla po zimě slabá a 

chladné počasí na jaře 2020 jim navíc bránilo v rozvoji. Výsledkem je 

nedostatek medu, jaký jsme dlouhou dobu nezaznamenali. Jen silná včelstva s dostatkem jedinců jsou 

schopna zajistit sobě i včelaři dostatek medu. A právě silná včelstva jsou nejvíce ohrožena roztoči V.D. 

a je tak nutné jim věnovat větší pozornost formou monitorování spadu roztočů V.D. 

Abychom předešli podobnému vývoji v dalších letech, je stále důležitější věnovat pozornost včasnému 

a důslednému léčení. Proto nakupujeme spolehlivou techniku a osvědčená léčiva. Bohužel se ukazuje, 

že léčit včelstva pouze v podzimním a zimním období již není dostatečné. Léčení je nutné provádět 

v průběhu celého včelařského roku a co je nejdůležitější – musí se provádět důsledně a musí ho 

provádět všichni včelaři!  

Za Okresní organizaci bych chtěl poděkovat zástupcům města Kladna za jejich pomoc a poskytnuté 

prostředky a doufám, že tato podpora bude i v následujících letech pokračovat. Věřím, že s novou 

technikou zajistíme silná a zdravá včelstva a také dostatku medu nejen v nadcházející sezóně roku 

2021.   
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