
 
V Olomouci 5. dubna 2017 

 

COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev 2016/17 

 
Vážená včelařko, vážený včelaři,  

 

dne 20. března 2017 jsme zahájili v pořadí již čtvrtý ročník projektu COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování 

, naším cílem je nezávislé vyčíslení úspěšnosti zimování včelstev v České republice, ovšem nejde nám včelstev

jen o popisnou statistiku, ale i o hledání rizikových faktorů, které mohou mít na přezimování včelstev vliv.   

 

Co jsme již zjistili? 

V minulých letech jsme mohli pozorovat vliv letního ošetření včelstev proti varroóze, když včelaři, kteří 

aplikovali dlouhodobá syntetická léčiva, kombinovali je s krátkodobými odpařovači kyseliny mravenčí nebo 

použili přípravky na bázi thymolu, měli výrazně nižší ztráty včelstev, než byly zaznamenány jinými včelaři. 

V loňském roce jsme se zaměřili i na průzkum diagnostických metod napadení včelstev varroózou, jejíž 

sledování je kritické pro zdárné přezimování včelstev. 

 

Používané metody pro diagnostiku varroózy, 968 respondentů, výsledky z roku 2016. 

 
 

Ve vyhodnocení dat se také zaměřujeme na vlivy krajiny či loupeže mezi včelstvy. V mnoha oblastech končí 

hlavní snůška během července, pak jsou včelstva již závislá na zásobách dodaných včelařem. Ukazuje se také, že 

v některých oblastech jsou velmi významné podletní loupeže mezi včelstvy, což se samozřejmě projevuje na 

jejich zdravotním stavu.  

 

Mezinárodní metodika umožňuje porovnání s ostatními zeměmi 
Projekt se řídí mezinárodní metodikou, takže výsledky budou porovnatelné s ostatními zeměmi, tento ročník je 

již čtvrtý v pořadí, rýsují se trendy, které nám mohou pomoci lépe předvídat riziková období nesoucí významný 

podíl na zimních úhynech včelstev. 

 

Cíle a vize studie 
 zjištění krajových rozdílů v úspěšném včelaření v ČR i v jiných zemích 

 odhalení postupů, které jsou nedostatečně účinné při zvládání chorob 

 získání epidemiologických informací o chovaných včelstvech 
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 spolupráci s lidmi z praxe 

 informace od jednotlivců pomůžou všem 

 získání podkladů o stavu českého včelařství přímo z terénu 

 mapování změn ve způsobu včelaření v ČR i Evropě 

 

Myslíte si, že to má smysl? 
Pokud Vám náš záměr a cíle projektu připadají přínosné pro Vás nebo ostatní včelaře, můžete nám snadno 

pomoci s jeho realizací. Najděte si přibližně 15 – 20 minut času a vyplňte dotazník s 33 otázkami. Jeho vyplnění 

je anonymní, takže se nemusíte obávat prozrazení, data také vyhodnocujeme anonymně.  

 
DOTAZNÍK A INFORMACE O STUDII JSOU NA WWW.COLOSS.CZ, DOTAZNÍK JE DOSTUPNÝ DO 31. 5. 2017. 

 

Svým zapojením přispějete malým, ale významným dílkem do mozaiky společného poznání našich včel! Jednou 

z nejtěžších částí celé studie je získat dostatečný počet reprezentativních odpovědí od včelařů. Informujte o 

studii ostatní včelaře, přepošlete jim tento dopis, aby se také mohli podílet na odhalování zdravotních 

problémů našich včelstev!! 
 

Jak budou využity záznamy o včelstvech? Nejlépe tak, že poslouží jako zdroj informací pro 

vyplnění dotazníku! 

 
 
Výsledky celé studie jsou určeny především Vám – včelařům, svou účastí pomůžete zpřesnit závěry studie. 

Věřím, že Vás spolupráce na projektu zaujme a že budeme moci společně hodnotit ztráty a rizikové faktory 

českého včelařství. 

 

Těším se na spolupráci, s dalšími dotazy mě neváhejte kontaktovat 

S pozdravem 

 

Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D. 

národní koordinátor projektu 

tel. 724 758 774, 585 63 4920 

e-mail: monitoring.vcely@gmail.com 

www.coloss.cz 
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