
 

VČELAŘ ZAČÁTEČNÍK 
 1. DÍL  

 

 

Včelaření je v dnešní době především koníčkem, který člověka úzce spojuje s přírodou. 
Pokud ovšem do něj zapojíte veškerou preciznost přinese sladký výsledek. Navíc není 
tak obtížné, jak se může na první pohled zdát a při troše šikovnosti ani po finanční 
stránce. 

 
Co vše je potřeba zařídit, než začnete s chovem včel naleznete v prvním díle série 
článků Včelař začátečník. 

Ještě před založením chovu 

Informace do začátku  
Pokud nejste úplně zběhlým včelařem bude dobré si 
nastudovat informace, které se vám budou rozhodně 
hodit. Čerpat můžete jak z odborné literatury  
(např. Literatura o včelaření), ale také ze stránek 
Českého svazu včelařů. 
Začátečníci ve včelaření se však v dnešní době již 
mohou osvobodit od literárních příruček a místo toho 
navštívit    včelařské kurzy, či využít internetové video-
příručky. 
Nejužitečnější informace však přirozeně získáte od místních včelařských organizací či 
přímo včelařů, kteří vám poskytnou i tipy, triky a případnou výpomoc. 
 

Imunita před včelím jedem 
Přirozeně jako začínající včelař nebudete mít skoro žádné zkušenosti a praxi. 
Jednoduše můžete tak při manipulaci s včelami přijít ke včelímu bodnutí. Nejlepší 
bude své tělo na včelí jed pomalu připravovat, aby si postupně proti němu začalo 
tvořit imunitu. Nemusíte se však bát, bolest a otok většinou ustupují po 5 až 10 
minutách, není však dobré nic podcenit.  
 

POZOR 
Alergikům s agresivními reakcemi na včelí bodnutí se včelaření z hlediska zdraví 
nedoporučuje, protože riziko včelího bodnutí je vysoké. Ovšem při správném 
postupování u ošetřování včel a použití kompletního vybavení riziko bodnutí značně 
snížíte. 
 

Co jste možná nevěděli 
Včely, které se v dnešní době chovají, jsou šlechtěny jako nebodavé. Riziko včelího 
bodnutí však stále leze vyloučit. 

Časopis 

Včelařství pro 

všechny členy 

ČSV. 



 

Evidence včelaře 

Českomoravská chovatelská evidence 
Stejně jako každá činnost i včelaření je třeba ohlásit a  
zaevidovat k příslušné společnosti. V České republice 
se na začátku svého chovu, každý včelař eviduje do 
centrální evidence Českomoravské společnosti chovatelů, 
a. s.  
Zde se následně nahlašuje stanoviště a počet 
včelstev. 

 

Český svaz včelařů 
Stát se členem Českého svazu včelařů není 
zákonnou podmínkou. Zejména pro začínajícího 
včelaře se však členem být vyplatí, stejně jako pro 
ty dlouholeté. Nejen, že po roce budete moci 
zažádat o dotace na včelaření poskytnuté z fondu 
Českého svazu včelařů, ale budete se moci 
účastnit různých kurzů, přednášek a akcí. Tato 
organizace navíc také pomáhá s léčením 
včelstvech. Každý člen Českého svazu včelařů 
získává odborný časopis Včelařství, který přinese 
mnohé informace, aktuality, tipy a triky pro včelaření. 

Co najdete v příštím díle?  
Druhý díl Včelař začátečník vám přinese informace, kdy a kde začít svůj chov včel, jaké je 
optimální množství včelstev do začátku a jaké úly pořídit. 

 

 

 


