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Anotace 

 
Monitoring populace parazita slouží k vyhodnocení zejména k organizaci tlumení varroázy. Odb�r a vyšet�ení 

zimní m�li je cennou sou�ástí monitoringu provád�ného od osmdesátých let. V roce 2011 byl op�t stejnou 

metodou v celé �eské republice proveden monitoring napadení v�elstev parazitickým rozto�em Varroa 

destruktor vyšet�ením sm�sných vzork� zimní m�li z každého stanovišt� v�elstev flota�ní metodou. Na vyšet�ení 

se podílelo 7 laborato�í, které díl�í výsledky p�ímo zaslaly organizacím chovatel� a p�íslušným KVS. Výsledky 

za celou republiku (celkem je zahrnuto 52 tis. vzork�) byly sumarizovány, vyhodnoceny a publikovány. 

V celostátním m��ítku je napadení z p�elomu roku 2010/2011 srovnatelné s p�edcházející zimou 2009/2010, ale 

podstatn� horší než v roce 2008/2009. Intenzita napadení je velmi nerovnom�rná. V�tší pozornost je t�eba 

v�novat dodržování metodiky opat�ení na stanovištích, kde byla vyšet�ením m�li zjišt�na vyšší invaze. 

 

 
 
 
 

V Dole, 14.11.2012 
 
Dr. Ing. František Kamler 
�editel VÚV� Dol 
 
Ing. Dalibor Tit�ra CSc 
vedoucí odd�lení výzkumu 
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1.  Úvod do problematiky 
1.1 Varroáza 
 

Varroáza je nebezpe�ná nákaza ve smyslu 

Veterinárního zákona �.166/1999 Sb., ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�.  

Parazitický rozto� Varroa destructor byl na v�elu 

medonosnou (Apis mellifera) p�enesen v druhé 

polovin� minulého století ze v�ely indické (Apis 

cerana). V pr�b�hu 70. let 20. století se postupn� 

rozší�il po celé Evrop� a byl i k nám zavle�en p�esunem nemocných v�elstev z Ukrajiny v 

únoru 1978. Po po�áte�ním období pe�livé diagnostiky a radikální likvidace nákazy došlo k 

rozvoji chemoterapie a problém se zdál být vy�ešený. �ada lé�ebných postup� používaných 

ve sv�t� ale neodpovídá dnešním hygienickým standard�m a rezidua používaných látek se 

mohla v n�kterých p�ípadech dostat do kolob�hu nejen v medu, ale i ve vosku. V �eské 

Republice byla problematice reziduí v�nována od po�átku náležitá pozornost již p�i vývoji 

pozd�ji registrovaných lé�ebných metod proti varroáze. Trvalý i nezávislý monitoring jakosti 

medu a v�elího vosku založený na nov� vyvinutých pot�ebn� citlivých metodách ukázal, že 

ani po více než 25 letech od zavle�ení varroázy není kvalita tuzemského medu ani v�elího 

vosku ohrožena zbytky látek používaných p�i ochran� zdraví v�elstev.  

Ideální, zatím však ve sv�tovém m��ítku nerealizované �ešení, by byl rozchov v�ely 

medonosné tolerantní v��i napadení rozto�em Varroa destructor. Selek�ní programy 

vycházejí jednak ze skute�nosti, že na p�vodním hostiteli, tedy Apis cerana, nedochází k 

likvidaci hostitele parazitem, a dále ze zjišt�ní, že úrove� parazitace v populacích v�ely 

medonosné evropské je z�eteln� r�zná. Jaká je heritabilita této vlastnosti není zatím z�ejmé. 

Hledá se vhodný parametr ke zjišt�ní stupn� varroatolerance na úrovni fenotypové i 

genotypové. Monitoring varroázy b�hem roku ve v�elstvech by mohl v selek�ních 

programech velmi dob�e posloužit. 

Jak ukázal vývoj �ešení projektu i vývoj v�ela�ství v Evrop� i v celém sv�t�, krize není 

zažehnána a n�které problémy se dále vážn� prohlubují. V �eské republice sice došlo také 

jako v celém sv�t� k vln� ztrát, ale nebyly kriticky poškozeny šlechtitelské chovy a další 

chovy s vysp�lou technologií bezproblémovým dodržováním správné chovatelské praxe p�i 

tlumení varroázy podle metodického návodu SVS. Díky tomu se poda�ilo b�hem dvou let  

ztráty v�elstev doplnit a v posledních dnou letech se stále da�í p�edcházet rozsáhlým plošným 
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ztrátám v�elstev. P�esto se i u nás objevují zatím omezené lokality vyšších úhyn� v�elstev a 

lokality s oslabenými v�elstvy, která nemohou p�inést o�ekávaný užitek. Tyto ztráty a 

problémy jsou pravd�podobn� spojeny s více chorobami. Pr�b�h varroázy m�že být zna�n� 

komplikován nástupem rezistentních kmen� parazita, nebo, p�ípadn� též p�idružením 

virových onemocn�ní, které rozto� i ší�í. Nemáme také momentáln� registrovaný žádný 

ú�inný lék proti nosemóze (parazitická houba Nosema apis, p�ípadn� i Nosema ceranae, 

likvidující žalude�ní výstelku nakažených v�el). 

 

1.2.   Zp�soby monitoringu napadení  

 

Monitoring ze zimní m�li 

 

Jako zdroj informací pro výše popsaná rozhodnutí slouží vyšet�ení varroázy ze sm�sných 

vzork� zimní m�li, které se provádí plošn�, je dob�e zavedené a v letech 2009 a 2010 dokonce 

hrazené jako státní zakázka. Toto vyšet�ení, provád�né každoro�n� na ja�e a vyhodnocené do 

poloviny b�ezna, dává jasné informace, kde je nutno nasadit jarní nát�r plodu. Aby 

rozhodování o letním ošet�ení v�elstev bylo co nejp�esn�jší hledají se cesty jak pokra�ovat v 

monitoringu intenzity invaze varroázy, zejména její dynamiky v m�sících letních. 

 

Letní monitoring ze spadu na podložky 

K letnímu monitoringu varroázy slouží sledování p�irozeného spadu rozto�� Varroa na 

zasí�ované podložky. Tuto metodu doporu�uje VÚ v�ela�ský již dvacet let, nebyla však 

systematicky vyžadována ani ve v�tším m��ítku organizována. 

Pracovní spole�nost nástavkových v�ela�� (www.psnv.cz) podnítila jednak své �leny, jednak 

celou v�ela�skou ve�ejnost k ú�asti na monitorování úlových den a záznamu výskytu rozto�� 

do spole�né databáze na internetu.  Prinicip je následující:  

Varroamonitoring systém, VMS, je internetová aplikace pro sledování vývoje spadu rozto�e 

Varroa destructor (VD) na území �eské republiky. Vyvinula ho Pracovní spole�nost 

nástavkových v�ela�� CZ a poskytuje ho jako pomoc všem v�ela��m a pracovník�m 

veterinární správy p�i potla�ování varoózy. Na používání systému sta�í mít p�ipojení 

k internetu. Na obrazovce po�íta�e se zobrazí mapa �R s barevnými body – pozorovacími 

stanicemi. Barva každého bodu odpovídá intenzit� spadu rozto�e Varroa destructor. 
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Systémem VMS m�že být každý v�ela� nebo jiný zájemce rychle informován o tom, jak je 

kde silný spad VD. Je-li silný spad v jeho sousedství, je pravd�podobné, že bude silný i u n�j, 

a možná bude t�eba provést p�íslušný lé�ebný zásah. Tím lze p�edejít zbyte�ným úhyn�m 

v�elstev, které mnoho v�ela�� postihly v sezón� 2007. 

(Citováno 

http://www.varroamonitoring.cz/showArticle.do?id=Projekt_Varroamonitoring_About&key=

aboutProject ) 

Monitoring smyvem vzorku v�el 

 

Jednou z dalších možných metod monitoringu je smyv 

dosp�lých v�el z vyšet�ovaného úlu. Tento postup zachytí 

jen tzv. foretické rozto�e, tedy ty na povrchu v�el, nikoliv 

rozto�e na zaví�kovaném plodu. Tato metoda se 

standardn� používá ve výzkumu i v našem ústavu již od 

80. let 20. století p�i hodnocení ú�innosti r�zných 

lé�ebných proces�, nap�. aplikace lé�iv. Tuto metodu doporu�uje i výzkumná skupina dr. 

Büchlera v projektech selekce v�el na varroatoleranci.  

(Ralph Büchler, Wilhelm Drescher, Friedrich-Karl Tiesler , Selektion der Honigbiene– 

Honigleistung und Verhaltenseigenschaften viz 

http://www.iwf.de/iwf/do/mkat/details.aspx?Signatur=C+13136) 

Závažný problém je opakování odb�ru vzork� nutný pro sledování vývoje nákazové situace 

v pr�b�hu léta. Tento požadavek ale znamená opakované usmrcení vzorku asi 300 v�el ze 

v�elstva a s postupujícím kalendá�ním datem už takový vzorek p�edstavuje více než jedno 

procento populace v�el. Objektivní opodstatn�nost tohoto požadavku je, jak se z�eteln� 

ukázalo v roce 2009, v kontrastu se subjektivní, ale zcela pochopitelnou a oprávn�nou nechutí 

chovatel� usmrcovat další a další vzorky v�el.  

Proto jsme hledali jiná východiska a pro zjišt�ní parazit� na dosp�lých v�elách bez jejich 

usmrcení jsme tedy v roce 2010 s podporou MZe (zakázka �. 14369/16230-2010) navrhli 

další metodu a zahájili její testování. 
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Monitoring oklepem narkotizovaných v�el.  

 Pro monitoring oklepem se používá oxid uhli�itý 

(b�žn� zavedený k narkotizaci v�elích matek pro 

stimulaci vaje�ník�). V�ely po aplikaci CO2 

upadnou do spánku v n�kolika desítkách sekund 

po zvýšení koncentrace oxidu a po p�enesení na 

�erstvý vzduch se asi po p�ti minutách probudí, 

p�i�emž jsou schopné letu. Sou�asn� se v�elami 

jsou narkotizováni i rozto�i Varroa, pokud jsou na v�elách p�ítomni. Jejich afinita na v�ely se 

v dob�, kdy jsou v�ely znehybn�né snižuje, takže je možné mechanicky rozto�e z uspaných 

v�el oklepat a spo�ítat. Velmi podobný postup je p�i použití oxidu dusného (N2O, rajský 

plyn). I výsledky jsou srovnatelné. Oxid dusný se ve v�ela�ství používá pro narkotizaci v�el 

p�i pln�ní chovných úlk�. Získává se tepelným rozladem granulovaného dusi�nanu amonného 

tak, že se kávová lži�ka dusi�nanu nasype na rozpálené uhlíky do ku�áku. Takto vzniklý oxid 

dusný se m�že fouknout z ku�áku do nádoby se v�elami, které chceme uspat 

V�ely lze narkotizovat v malém sá�ku �i odb�rové nádobce a po uspání rychle vhodit do 

p�ipraveného koše na oklepání.  

Po oklepání sta�í v�ely nechat na podložce, p�ípadn� je sasypat na str�pek jejich úlu.  

Údaje získané všemi výše popsanými metodami monitoringu je nutné co nejvýstižn�ji 

interpretovat, a práv� to v�bec není snadné. Proto je snaha, u nás i v zahrani�í, validovat 

všechny metody stanovením klasických parametr� m��ící metody (nejistota m��ení, p�esnost, 

opakovatelnost, robustnost, aj.) a dále rozborem zdroj� chyb a hlavn� vzájemným 

porovnáním r�zných metod monitoringu.  

 

1.3  Principy opat�ení proti varroáze        

V �eské republice je tlumení varroázy založeno na 

integrovaném postupu, který na základ� diagnostiky 

intenzity napadení volí nasazení n�kterého z 

doporu�ených chemických ošet�ení. Chemická ošet�ení 

mají jednoduchou metodiku, aby byla aplikace 
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jednoduchá pro celou cílovou skupinu chovatel� v�el, mezi nimiž jsou i velmi sta�í lidé, 

schopní akceptovat jen jednoduchá opat�ení. Postup dále d�sledn� dbá na minimalizaci 

dávkování p�i dosažení pot�ebné ú�innosti. Tato ú�innost je dobrá jen p�i maximálním 

omezení reinvazí z okolí, proto je jedním ze st�žejních bod� metodiky požadavek na pokud 

možno sou�asné ošet�ení v�elstev na v�tších souvislých územích. K tomu p�ispívá velmi 

d�ležitá pomoc tisícovek dobrovolných pracovník�, tzv. d�v�rník� a nákazových referent� 

místních organizací �eského svazu v�ela��, kte�í v terénu zajiš�ují dodržení pot�ebných 

postup�. 

Rozhodnout o nasazení nebo naopak vynechání n�kterého lé�ebného zásahu z �ady možných 

je možné jen na základ� dobrých validovaných a správn� aplikovaných podklad� pro 

odpov�dné osoby ze Státní veterinární správy (u p�ípravk� na p�edpis) a pro chovatele v�el (u 

voln� prodejných p�ípravk� proti varroáze, tedy desek s kyselinou mraven�í - Formidol, a 

thymolového p�ípravku Apiguard). 

 

2. Metodika �ešení v roce 2011           

 

2.1 Sb�r vzork� zimní m�li         

 

Všichni chovatelé v�el v souladu s metodikou vkládají p�i 

zazimování v�elstev na dno úl� celoplošné podložky. které 

zachycují tzv. m�l. Ta je tvo�ena voskovou drtí z ví�ek 

zásobních, p�ípadn� plodových bun�k, které v�ely otvírají. 

V m�li se objeví i p�ípadní parazité a další objekty, které se 

ve v�elstvu vyskytnou. V zimním období, kdy v�ely nelétají 

a nevyklízejí aktivn� m�l ze dna úlu, slouží podložka se zachycenou m�lí jako dobré zrcadlo 

toho, co se v úlu d�je. V�ela�i �istí podložku po posledním ošet�ení v�elstev proti varroáze, tj. 

v prosinci. Po té následuje nejmén� m�sí�ní období pro sb�r m�li zakon�ené jejím odb�rem v 

první polovin� února. Z jednoho stanovišt� v�elstev se vytvá�í kombinovaný sm�sný vzorek, 

který se v obalu prodyšném pro vlhkost p�edává místn� p�íslušné Základní organizaci 

�eského svazu v�ela��. Ta kompletuje vzorky a spolu se seznamy a žádankou KVS zasílá na 

vyšet�ení do laborato�e na žádance uvedené.  
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2.2 Vyšet�ení vzork� 

Flota�ní vyšet�ení je založeno separaci �ástic vzorku podle specifické hmotnosti.  

 
2.2.1  P�vod metody 
 
Akreditovaná zkouška Vyšet�ení m�li flota�ní metodou je parazitologickou diagnostickou 

metodou vyvinutou jako sou�ást �ešení státního výzkumného úkolu ŽV 329-007 a 

validovanou v ústavu v letech 1979-1981. Metoda byla p�ejata Státní veterinární správou �R 

a je od roku 1983 až do sou�asnosti v souladu se Závaznými pokyny k tlumení varroázy v�el 

zavedena jako standardní metoda pro tuto zkoušku ve všech laborato�ích v �R, které se 

diagnostikou varroázy zabývají.  

 
 
2.2.2  Prameny  
 
Metoda je publikována v t�chto �láncích: 

 

Peroutka, M.- Haklová, M.- Tit�rová, J.: Rapid Diagnosis of Varroa Disease from Hive 

Debris. Apiacta 1981, 16 (3), 119 – 120  

 

Peroutka, M.: Diagnostika a lé�ení varroázy v�el. Veteriná�ství 1981, 31 (9), 402-403 

 

Veselý,V.-Peroutka,M.: Bewertung der Methode zur radikalen Eindämmung 

der Varroatose. Apidologie, 1984, 15 (4), 379-388 

 

Veterinárne laboratorne metodiky, Parazitológia, 

vydala Štátná veterinárna správa Bratislava a Státní veterinární správa Praha 1989, str.134-

135 

 

Manual of recommended diagnostic techniques and requirements for biological products for 

lists A & B diseases, volume I B, Edited by Standards Commission and approved by the 

International Committee of the OIE. Office international des epizooties, 1989, Paris, France 

 

http://www.oie.int/en/international-standard-setting/terrestrial-manual/access-online/ 
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2.2.3  Analyt: sami�ky rozto�e Varroa destructor 
 
 
 

2.2.4  Princip stanovení 

 

Flotací v kapalin� o hustot� 0.85 -0.87 kg.l-1 vyplavou 

chitinové �ástice na hladinu, vosk klesá. P�ed vyšet�ením 

musí být vzorek m�li vysušen min. 14 dní na vzduchu. 

Vyschlou m�l zbavíme pomocí sít zbytk� ne�istot (nohy, 

�ásti v�el, polystyrenu, uteplivek) tak, aby zbyla jen m�l 

a menší �áste�ky velikosti pod 2.5 mm. 

Vzorek m�li se p�esype do flota�ní nádoby (zpravidla bílý PS kelímek 200 až 1000 ml) a 

nádoba se umístí do otvoru ve stojanu. M�l nesmí zaujímat více než 1/3 objemu nádoby. 

Vyprázdn�ný obal se umístí do odpovídajícího pole stojanu, aby se stále v�d�lo, která flota�ní 

nádoba pat�í k p�íslušnému obalu vzorku. 

Flota�ní kapalina se nalije do 1/3 nádoby a m�l se d�kladn� rozmíchá ty�inkou. Rozmíchaná 

kaše se dolije flota�ní kapalinou asi 1 cm pod horní okraj nádoby a znovu promíchá. 

Nádoba se vzorkem se nechá ustát, až �ásti m�li klesnou na dno. 

 

 

2.2.5 Vyhodnocení výsledku 

Pod dobrým osv�tlením se spo�ítají na hladin� rozto�i Varroa.  

 

2.2.6 Ur�ení nejistoty výsledku 

Experimentáln� stanovená chyba osoby provád�jící zkoušku p�i po�ítání plovoucích rozto�� 

je 4 % a chyba vyplavání rozto�� vlivem záchytu noži�ek rozto�� za p�ípadné vláknité 

p�ím�si m�li je 2 %. Experimentální výsledky m��ení ve skute�nosti nevybo�ují z 

požadovaného intervalu Skute�ná hodnota plus minus 5%. 

 

 

2.2.7  Likvidace vzork� 

Po vyšet�ení a zapsání výsledku se nádoba vyprázdní do sb�rného filtru a  �ist� se vymyje 

vlažnou vodou. P�vodní obal vzorku se vyhodí. 
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Vzorky se vyšet�ují celé. Po vyšet�ení se neuchovávají a ihned se likvidují podle postup� 

každé laboato�e. 

 

 

  

2.3 Spolupracující laborato�e 

 

Státní veterinární ústav Praha – Lysolaje;   

Státní veterinární ústav Jihlava;  

Státní veterinární ústav Hradec Králové;  

Státní veterinární ústav �eské Bud�jovice;  

Státní veterinární ústav Olomouc;  

Zkušební laborato�e �. 1203  akreditované �IA, Výzkumný ústav v�ela�ský, s.r.o.  

pracovišt� Dol a P�erov - Žeravice 

 

 

2.4 Sb�r dat         

 

Data z ostatních výše uvedených laborato�í, zaslaná na žádost naší laborato�e s odvoláním na 

postup odsouhlasený Státní veterinární správou byla v r�zných formátech. Po p�epracování 

byla sjednocena podle okres� a dále zpracována. 

 

 

3. Souhrnné výsledky 

 

Shrnutím díl�ích výsledk� ze všech laborato�í jsme získali údaje o vyšet�ení více než 52 tisíc 

sm�sných vzork� m�li ze stanoviš� v�elstev. Výsledky jsou shrnuty v následující tabulce 1 a 

uvedeny podle okres�. Údaj celkový po�et p�edstavuje po�et vyšet�ených vzork�, ve t�etím 

sloupci je percentuální podíl vzork�, které obsahovaly více než 3 sami�ky na v�elstvo 

(celkový nález d�lený po�tem v�elstev ve vzorku) . Poslední sloupec udává relativní 

zastoupení vzork� bez nálezu jediné sami�ky Varroa. 
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Tabulka 1 

2011� celkový�po�et� %�nad�3� %�nul�

Benešov� 940 5,3 59,1�
Beroun� 452 12,8 35,6�
Blansko� 1018 12,5 32,7�
Brno� 326 14,4 23,3�
Brno�venkov� 1078 9,4 33,3�
Bruntál� 571 6,8 39,8�
B�eclav� 630 29,5 12,5�
�eská�Lípa� 500 6,6 50,2�
�eské�Bud�jovice� 1133 13,7 26,9�
�eský�Krumlov� 572 8,9 36,2�
D��ín� 379 9,5 36,7�
Domažlice� 729 10,2 37,4�
Frýdek���Místek� 1569 10,4 42,6�
Havlí�k�v�Brod� 967 5,6 61,8�
Hodonín� 732 10,8 29,4�
Hradec�Králové� 578 10,0 70,1�
Cheb� 293 10,9 36,9�
Chomutov� 269 11,9 30,1�
Chrudim� 919 3,6 83,0�
Jablonec�nad�Nisou� 285 5,6 69,8�
Jeseník� 341 3,8 35,5�
Ji�ín� 713 6,7 42,5�
Jihlava� 673 8,6 50,1�
Jind�ich�v�Hradec� 937 13,2 27,5�
Karlovy�Vary� 618 7,4 41,6�
Karviná� 478 13,4 28,5�
Kladno� 340 14,1 27,6�
Klatovy� 1283 11,8 36,6�
Kolín� 466 15,0 27,7�
Krom��íž� 719 4,9 59,7�
Kutná�Hora� 517 4,8 54,0�
Liberec� 623 4,3 51,0�
Litom��ice� 485 12,4 33,2�
Louny� 478 10,5 35,4�
M�lník� 387 4,1 51,4�
Mladá�Boleslav� 519 11,6 39,7�
Most� 89 9,0 42,7�
Náchod� 732 4,5 82,8�
Nový�Ji�ín� 1127 8,3 37,1�
Nymburk� 247 9,3 33,2�
Olomouc� 733 3,7 56,8�
Opava� 779 4,0 51,1�
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Ostrava� 370 7,3 48,1�
Pardubice� 655 16,2 63,1�
Pelh�imov� 729 12,3 46,0�
Písek� 732 6,6 47,1�
Plze����jih� 807 15,6 35,9�
Plze��sever� 981 7,8 57,4�
Praha� 499 18,0 29,9�
Praha���východ� 460 13,9 39,8�
Praha���západ� 376 15,7 33,5�
Prachatice� 640 14,7 31,6�
Prost�jov� 522 6,5 63,8�
P�erov� 851 2,7 69,4�
P�íbram� 842 14,7 29,2�
Rakovník� 492 2,8 59,3�
Rokycany� 358 5,0 55,6�
Rychnov�nad�Kn�žnou� 1530 5,2 77,2�
Semily� 617 4,1 61,6�
Sokolov� 271 6,3 32,1�
Strakonice� 773 14,4 28,2�
Svitavy� 1090 7,3 61,9�
Šumperk� 821 5,0 58,1�
Tábor� 904 11,2 42,7�
Tachov� 656 13,1 20,4�
Teplice� 190 5,3 44,2�
Trutnov� 568 9,9 63,0�
T�ebí�� 958 5,1 51,7�
Uherské�Hradišt�� 889 12,1 38,0�
Ústí�nad�Labem� 169 4,7 33,7�
Ústí�nad�Orlicí� 1075 4,4 74,4�
Vsetín� 1251 4,6 52,4�
Vyškov� 583 7,2 44,6�
Zlín� 1201 10,1 38,7�
Znojmo� 901 5,1 38,5�
Ž	ár�nad�Sázavou� 1016 8,8 45,1�
�� �� �� ��
Celkový�po�et� 52001 �� ��
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Mapa 1  

 

 

Mapa 2 
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Z výsledk� vybíráme i soubor 10 nejvíce ohrožených okres� a 10 okres� s nejmenšími nálezy.  

Bude velmi zajímavé vyhodnotit další vývoj nákazové situace v t�chto vytypovaných 

oblastech. Výsledky vyšet�ení zimní m�li predikují ale také aktivitu chovatel� a inspektorát� 

KVS, nebo alespo� by tak tomu m�lo být. 

Tabulka 2 
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B�eclav� 630 30 13 1
Brno� 326 14 23 2
Kolín� 466 15 28 3
Praha� 499 18 30 4
P�íbram� 842 15 29 5
Kladno� 340 14 28 6
�eské�Bud�jovice� 1133 14 27 7
Strakonice� 773 14 28 8
Tachov� 656 13 20 9

Jind�ich�v�Hradec� 937 13 28 10

�� �� �� �� ��
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Chrudim� 919 4 83 1
P�erov� 851 3 69 2
Náchod� 732 5 83 3
Ústí�nad�Orlicí� 1075 4 74 4
Rakovník� 492 3 59 5
Semily� 617 4 62 6
Olomouc� 733 4 57 7
Rychnov�nad�Kn�žnou� 1530 5 77 8
Krom��íž� 719 5 60 9

Jablonec�nad�Nisou� 285 6 70 10
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Srovnání s p�edchozími lety 

Vzhledem ke stejné metodice vyšet�ení lze porovnat intenzitu varroázy v uplynulých letech. Z 

mapy 3, tabulky 3 a ješt� lépe z následujícího grafu 1 je vid�t vysokou invadovanost v roce 

2008. V další sezón� došlo k velkým ztrátám v�elstev. Další rok ilustruje prudké zlepšení 

dané jednak úhynem nejvíce napadených v�elstev, a dále nesporn� snížením density v�elstev 

v d�sledku ztrát a snížením s tím související reinvaze. Rovn�ž v�ela�i podstatn� pe�liv�ji 

provedli ošet�ení v�elstev a další chovatelská opat�ení. Následující dva roky op�t nastává 

nár�st populace parazita. Jak býváme �asto sv�dky v terénu, také pokles úrovn� správné 

chovatelské praxe. 

 

Mapa 3 
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Tabulka 3 

Rok� Celkový�po�et�vzork�� Procento�nad�3�rozto�e� Procento�negativních�

2003� �� �� 33�
2004� 41522� �� 43�
2005� 43495� 14� 31�
2006� 41128� 14� 27�
2007� 40267� 22� 21�
2008� 42131� 22� 19�
2009� 48910� 5� 64�
2010� 39546� 11� 46�
2011� 52001� 9� 42�

 

Graf 1  Varroáza na stanovištích v zimní m�li 2003 - 2011 
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Graf 2  Intenzita varroázy na ja�e 2003 - 2011 

 

 

Celkový vývoj varroázy v �R je asi nejlépe patrný ze souhrnného grafu 2. Barevný sloupec 

nad letopo�tem zahrnuje všechna vyšet�ená v�elstva. Letos to byly vzorky z více 52 tisíc 

stanoviš�. Sloupec je rozd�len do t�í r�znobarevných díl� podle odpovídajícího nálezu, resp. 

stupn� napadení.   

Situace v letošním roce je, jak se dalo o�ekávat, pon�kud horší, než v roce p�edchozím, ale 

nevysko�ila dolní �ervená �ást sloupce (stanovišt� s vyšším pr�m�rným nálezem na v�elstvo, 

než 3 rozto�i). To je pot�šitelné. Sv�d�í to o mimo jiné tom, že zimní ošet�ení v�ela�i 

nepodcenili a použité p�ípravky byly ú�inné. Zelená �ást p�edstavuje stanovišt� s nulovými 

nálezy.  

I když je výsledek zatížený ur�itou chybou, celkov� jsou výsledky dob�e použitelné a 

vypovídající. (O chybách se zmi�ujeme v tabulce 4.) 

Kolem poloviny stanoviš� m�lo pr�m�rný po�et rozto�� mezi nulou a t�emi.  Tento stav se 

nejvíce podobá roku 2004, tedy 5 let p�ed katastrofou.  Rozto�i si, hlavn� místy, za�ínají 

zvykat na pyrethroidy (ú�inné látky obou Gabon�) a situace se tím m�že komplikovat. T�žišt� 

likvidace rezistentní populace je hlavn� v zimním bezplodovém období a v nasazení Varidolu, 
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který je stále ješt� pln� ú�inný.  Monitoring varroázy v lét� na podložkách, na trub�ím plodu a 

na vzorcích v�el je d�ležit�jší hlavn� tam, kde je mapa barevná. 

 

Tabulka 4 
 

Co zp�sobuje chyby p�i vyšet�ování m�li (p�íklady) 
 

 Chyba, která snižuje výsledek Náprava 

1 Malý vzorek ze stanovišt�  - �ádné položky p�es celá dna 

- dodržet dobu sb�ru m�li (alespo� 4 týdny) 

2 Sypací obaly,  anonymní m�l na dn� krabice 

protržené nebo net�sné uzáv�ry 

- dobré krabi�ky �i kelímky a t�sné uzáv�ry, pozor na 

prodyšnost 

3 Slepené �i plesnivé vzorky, p�i vyšší vlhkosti 

vzork� rozto�i p�i flota�ním vyšet�ení nevyplavou 

- lepší obaly, nepoužívat celoplastové krabi�ky s 

neprodyšnými ví�ky pokud m�l není úpln� suchá 

4 Snaha vylepšovat výsledky vybíráním rozto�� 

nebo usypáváním vzork� 

- neškodit sám sob� a odevzdávat vzorky �ádn� 

 Chyba, která zvyšuje výsledek Náprava 

1 Mraky rozto�� ve srovnání s ostatními v�ela�i z 

okolí 

- neodevzdávat všechen spad od podzimu do jara, ale 

vy�istit podložky po posledním ošet�ení a znovu vložit 

pro získání vzork� 

2 Rozto�i �ádn� zlikvidovaní p�i ošet�ení se objeví 

ve vzorku 

- po posledním ošet�ení po�kat n�kolik dní, aby 

spadali i rozto�i z rámkových lišt a jiných míst, pak 

teprve za�ít se sb�rem m�li 
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4.  P�edání výsledk� do praxe 

P�ehled �lánk� a dalších prezentací výsledk� pro praxi 

Tit�ra, D. : V�ela�ství nebo v�ely v krizi, Rostlinoléka� 22 (2011) 6: 34-35 

Tit�ra, D. : Jak monitorovat varroázu  lét�? V�ela�ství 64 (2011) 7: 219-220 

Tit�ra, D. - Vo�echovská, M.: Jaro 2011 s výsledky, V�ela�ství 64 (2011) 7: 221, 223 a 

p�íloha 4 - 6  s mapami a tabulkami 

Kamler, F.: Protivarroázní o�et�ení v lét� a podletí, V�ela�ství 64 (2011) 7: 222-223 

 

Internetová verze publikace výsledk� vyšet�ení m�li 

http://www.beedol.cz/2011/vysledky-vysetreni-zimni-meli-2011/ 

 

P�ednášky, konzultace a prakická cvi�ení pro v�ela�e k tématice tlumení nemocí v�el  

(ing. Tit�ra, pokud není dopln�no) 

15.1.2011 OV �SV Ji�ín 

22.1.2011 dálkové studium Nasavrky 

29.1.2011 ZO �SV Mníšek pod Brdy 

5.2.2011 ZO Kostelec nad �ernými Lesy 

6.2.2011 u�itelé v�ela�ství Nasavrky 

12.2.2011 OV �SV Vyškov 

20.2.2011 Jahrestagung ÖEIB Graz 

23.2.2011 Okresní veterinární inspekto�i Nasavrky 

25.2.2011 OV �eská Lípa 

4.-5.3.2011 školení pro chovatele matek Nasavrky 

6.-8.3.2011 valná hromada EPBA, Strassbourg 

18.3.2011 ZO Nymburg 

19.3.2011 ZO Nový Knín 
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25.3.2011 ZO Zaje�ov 

26.3.2011 ZO Hradec Králové 

26.3.2011 školení prohlížitel� nemocí v�el Nasavrky 

27.4.2011 ZO Davle 

29.4.2011 ZO B�lohrad 

6.5.2011 ZO B�lá pod Bezd�zem 

10.-13.5. 2011školení pro DG SANCO (celý kolektiv) 

24.-27.5. 2011 expertíza hniloba plodu Norsko 

6.-7.6.2011 porada NRL Brusel (ú�astník MVDr. Martin Kamler) 

18.6.2011 ZO Skali�ka nad Be�vou 

26.6.2011 ZO O�echov 

2.7.2011 ZO P�eštice 

25.7.2011 p�ednáška Gödöllö, Ma	arsko 

27.8.2011 ZO Dob�íš 

1.9.2011 OV Plze� 

3.9.2011 ZO Kou�im (spolu M.Kamler) 

6.-10.9.2011 školení pro DG SANCO (celý kolektiv) 

17.9.2011 OV Litom��ice (Zahrada �ech) 

19.-20.9.2011 konference OIE Buenos Aires 

21.26.9.2011 v�ela�ský kongres Apimondia, Buenos Aires 

9.10.2011 konference Cechu Lysá nad LAbem 

14.10.2011 OV �eská Lípa 

28.-29.10.2011 seminá� okresních chovatelských referent� Nasavrky 

10.11.2011 ZO Rovensko pod Troskami (spolu MVDr. Martin Kamler) 
 

 

foto Souralová 
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