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14. Závěr 

Ačkoliv není právní úprava včelařství v České republice zahrnuta v žádném speciálním 

zákoně, lze konstatovat, že celá problematika je všemi dotčenými právními předpisy 

upravena komplexně a zákonodárce nevynechal žádnou významnou oblast.  

Legislativní rámec, upravující oblast rostlinolékařské péče vylučuje možnost poškození 

necílových organismů včetně včel. Současná právní úprava veterinární péče o zdraví včel 

dává záruku kvalitních včelařských produktů bez reziduí farmak, pokud chovatelé dodrží 

předepsané postupy léčby. Díky kvalitní organizaci ČSV, který sdružuje naprostou většinu 

všech chovatelů včel v České republice a jednotnému postupu při léčbě nebezpečných nákaz 

včel, bylo v celorepublikovém měřítku dosaženo výborných léčebných výsledků v boji 

proti varroáze.  Podzimní a zimní úhyny v sezóně 2007/2008 nenabyly rozsahu úhynů, které 

postihly jiné  členské státy EU. V České republice rovněž nebyla zaznamenána rezistence 

roztoče VD v takové míře jako u západních sousedů. Důvod je spatřován opět v jednotném 

postupu při léčbě varroázy a v poměrně přísných podmínkách pro samostatné získání léčiv, 

které jsou vydávány pouze na veterinární předpis. Dalším problémem je mor včelího plodu, 

který decimuje včelstva na mnoha místech země. K potírání této nákazy je třeba přistupovat 

co nejdůsledněji, avšak v mnoha případech by SVS mohla změnit svůj standardizovaný 

přístup k likvidaci a mohla by v určitých oprávněných případech ušetřit stovky zbytečně 

utracených včelstev. 

Důležitá je velice úzká součinnost Státní veterinární správy s Českým svazem včelařů a jejich 

spolupráce při potírání nebezpečných nákaz s Výzkumným ústavem včelařským, s.r.o., Dol. 

Soustavnou šlechtitelskou činností bylo na území České Republiky dosaženo celkového 

zavčelení včelou medonosnou kraňskou, která se projevila jako nejideálnější včelí kmen a její 

genotyp je uchováván a dále zušlechťován s ohledem na varroatoleranci a další užitečné 

vlastnosti.  

Problémem zůstává import nekvalitního medu ze třetích zemí, především z Číny a zemí 

latinské Ameriky, který svou nízkou cenou strhává i výkupní cenu neporovnatelně kvalitnější 

tuzemské produkce a provoz mnoha včelařských chovů se v důsledku toho stává 

nerentabilní. V České republice je dalším problémem stárnutí a ubývání zájmových včelařů a 

nezájem mladé generace o tuto činnost, což vede k trvalému snižování počtu včelstev. Dnes 

se počet včelstev v ČR pohybuje na samotné hranici nutného zavčelení krajiny. Lze sledovat 
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celoevropský trend přesunu chovu včelstev od drobných zájmových včelařů na profesionální 

včelaře, provozující farmový chov včel. V těchto profesionálních včelařích lze spatřovat 

budoucnost českého včelařství. Vítaným stimulem pro provozování včelích farem je možnost 

čerpání eurodotací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


