
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 

Včelka od Slavia pojišťovny pomůže českým včelařům 

 

Praha, 21. září 2020 – Tradiční česká Slavia pojišťovna přichází na trh s unikátním pojistným 

programem Včelka, který je zaměřený na specifická rizika spojená s chovem včel. Jde o jedinečný 

produkt svého druhu učený jak pro družstva, tak jednotlivce a přichází právě v době, kdy chov včel 

prochází zatěžkávací zkouškou. K pesticidům a nebezpečné varroáze ohrožujícím včely dlouhodobě 

se v letošním roce přidaly extrémní výkyvy počasí, a včelstva v ČR se proto v létě potýkala 

s nedostatkem potravy. Letos tak v mnoha případech chybí druhá medová snůška a kondice včel 

před zimou proto nemusí být ideální.  

V České republice je na 63 tisíc včelařů1, kteří se svými včelstvy čelí rozličným hrozbám. Nové 

pojištění Včelka nezapomíná na žádné z nich a chovatelům tak nabízí možnost pojistit si svá včelstva 

proti živelním pohromám, odcizení, vandalismu či nemocem. Živelní pojištění, které primárně 

zohledňuje rizika typu povodeň, vichřice, krupobití či požár, však navíc zahrnuje i pojištění 

samotného včelího úlu a jeho vybavení, včelího roje či náklady na úklid a veterinární službu.  

„Včelaři mají vznešený a zároveň nelehký úděl, který jim doposud žádná pojišťovna nedokázala 

usnadnit. My ve Slavii pojišťovně oceňujeme toto tradiční řemeslo a pojištěním Včelka chceme 

chovatele podpořit nejen v boji proti nepřízni počasí, ale i proti vandalismu, zlodějům a samozřejmě 

také nevyzpytatelným nemocem,“ říká Ladislav Bělina, produktový ředitel Slavia pojišťovny.  

Ve světě včelařství není raritou odcizení včelího úlu potažmo celého roje, ale i pomůcek nezbytně 

nutných pro chov včel. Své vědí včelaři také o škodách způsobených nezodpovědnými vandaly. 

Obzvlášť na pozoru se musejí mít vlastníci úlů i před zákeřnými chorobami, jako je mor či hniloba 

včelího plodu, a především před varroázou, nejzávažnější včelí nemocí dneška. Pojištění Včelka od 

ryze české Slavia pojišťovny proto pokrývá všechna zmíněná rizika a přináší tak včelařům jistotu, že 

na péči o své pilné svěřenkyně nebudou ani v kritických chvílích sami. 

 

 

 

O společnosti Slavia pojišťovna: 

Slavia pojišťovna staví na dlouholetých zkušenostech, sahajících až do roku 1868. Stabilita a tradice 

umožnily Slavia pojišťovně stát se silnou společností, která je současně schopna flexibilně reagovat 

na nové trendy. Široké spektrum jejích pojistných produktů a služeb využívají soukromé osoby 

i podnikatelé. V případě soukromých osob se jedná zejména o pojištění majetku a odpovědnosti nebo 

cestovní a úrazové pojištění. Slavia pojišťovna se dlouhodobě zaměřuje na zodpovědné řidiče, kterým 

v rámci autopojištění dokáže nabídnout mnohá zvýhodnění. Zároveň patří mezi lídry trhu v oblasti 

pojištění cizinců. Firmám nabízí např. pojištění odpovědnosti, aut a přepravy nebo majetková 

a technická pojištění. Mezi spokojené zákazníky Slavia pojišťovny patří také obce a města. Speciální 

servis poskytuje personálním agenturám a cestovním kancelářím. 
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