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 V minulém období se několikrát 
stalo, že volali občané s obavami, 
že by jimi nalezený roj včel mohl 
být nebezpečný. Na místo vyjížděla 
městská policie a také hasiči. Zjistili 
jsme proto následující informace.

 Nejčastější výskyt požadavků na 
odchyt obtížného hmyzu závisí na 
jejich druhu a ročním období:  

a) včely – květen, červen, kdy hle-
dají místo pro svou matku, v červen-
ci a srpnu je menší výskyt – zatoula-
né tzv. hladové včely,

b) vosy – květen, červen hlavně ve 
spárách, na balkóně, pod parapety 
apod., v červenci, srpnu a září dle vý-
skytu ovoce,

c) sršni – výskyt zejména v srpnu a 
září,

d) ostatní měsíce jsou zastoupeny 
v závislosti na teplotě.

Sršni i vosy před nastupujícím lé-
tem většinou staví hnízda a jejich 
počet není pro okolí nijak ohrožují-
cí. To se však může s postupujícím 
létem měnit a pak bude daleko slo-
žitější likvidovat hnízdo, například 
prorostlé do mezistěny půdy. Pokud 
se například vyrojené včely usadí v 
dutině stromu, pak přirozenou ces-
tou ohrožují okolní včelstva v okru-
hu 5 až 7 km, zvláště pak možností 
přenosu včelího moru či jiných cho-
rob.

Nepokoušejte se odstranit roj vlast-
ními silami, může dojít k pobodání, 
které může vést i k vážným kompli-
kacím! 

Při odchytu obtížného hmyzu je 
nutno počítat s následujícími kom-
plikacemi:

a) u alergiků může při bodnutí 
dojít až k život ohrožujícím stavům 
(anafylaktický šok).

Mnohočetná pobodání jsou nebez-
pečná, zvláště do oblasti horních cest 
dýchacích nebo do krku a okolí oka,

b) tmavé oblečení napadají vče-
ly více než světlé, rovněž napadají 
prudce se pohybující nebo výrazně 
aromatické předměty.

 Oznámení o výskytu včel, vos ne-
bo sršňů lze směřovat na městskou 
policii, tel.: 156. Na místo výskytu se 

Na Jihlavsku se množí
odchyt včel, vos a sršňů

dostaví hlídka městské policie, která 
vyhodnotí situaci. 

 Pokud se bude jednat o soukromý 
objekt a nebude zde ohrožení zdraví 
nebo života osob a nebezpečí z pro-
dlení, předá jeho majiteli kontakt na 
deratizéra. 

 Pokud bude ohroženo zdraví a ži-
vot osob, bude informovat krajské 
operační a informační středisko HZS 
kraje Vysočina, které vyšle na místo 
události jednotku PO, aby provedla 
odchyt a likvidaci obtížného hmyzu.

 Na veřejných místech, kde při vý-
skytu obtížného hmyzu nebude 
ohroženo zdraví a životy osob, vy-
mezí hlídka MP prostor, umístí in-
formační ceduli „POZOR VČELY“ 
a bude informovat určenou osobu, 
která zajistí následný odchyt a likvi-
daci. 

Stanovisko HZS 
kraje Vysočina

 Na základě ohlášené události o vý-
skytu obtížného hmyzu na krajské 
operační a informační středisko je 
v případě ohrožení zdraví nebo ži-
vota nasazena jednotka PO k likvi-
daci obtížného hmyzu. Jednotka PO 
je také nasazena, pokud se obtížný 
hmyz usadí na veřejných budovách a 
v místech, kde se mohou lidé vysky-
tovat.

 Tam, kde nebezpečí z prodlení ne-
hrozí, se doporučuje vyčkat do ve-
černích hodin, až se hmyz slétne, a 
teprve potom provést odchyt a likvi-
daci roje.

Hasiči ze zákona odchycené včely 
likvidují, neboť tím, že nelze zjistit 
jejich původ, mohou být zdrojem 
přenosu nakažlivých nemocí (mor 
včelího plodu, hniloba, roztoče, va-
roáza). 

 Pokud se obtížný hmyz usadí na 
soukromém objektu nebo v něm a 
pokud nevzniká možnost ohrožení 
zdraví nebo života, může se i tehdy 
jeho majitel na hasiče obrátit, a ti mu 
doporučí odborníka, který za úplatu 
zajistí odchyt hmyzu.                     -lm-
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