
Nová konstrukce úlu a nová metodika chovu včelstev           
v souvislosti se změnou klimatických podmínek,                   

s nákazovou situací, s úbytkem včelí pastvy 

Pokus na farmě Kolomých

Připravil Jan Kolomý 2018



Hlavní cíle 
celého 
pokusu a 
metodiky

Zjednodušení chovu a počtu zásahů v průběhu 
včelařské sezony, vyšší produktivita práce

Jedním zásahem vyřešit rojovou náladu, provést 
výměnu matky zralým matečníkem v izolaci

V prevenci proti varoáze dosáhnout v sezoně 
stav, kdy v úlu není žádný plod a je možnost 
účinného a jednoduchého preventivního léčení

Cílem je dále dosáhnout co největšího počtu 
dlouhověkých červencových a srpnových včel 
pro jarní snůšky



ÚPRAVA ÚLU

• Úl umožňuje snížení rojové nálady ve včelstvu

• Umožňuje výměnu matky

• Zjednodušuje prevenci proti varoáze

• Umožňuje jednodušší léčení

• Zvyšuje výnosy (bude dále sledováno)

• Zajišťuje lepší zimování

• Připravuje lépe včelstvo na sezonu



Úprava konstrukce úlu - dno



Nástavek 1



Další krok



Dokončení



Osazení úlů 
průměrným 
včelstvem



Postup



Fáze dokončení









Přeložení původní matky do 
zadního oddílu plodiště za 
svislou mřížku



Souběžně je provedena kontrola rojové 
nálady, včelstva už měla naraženy 
matečníky, které se při kontrole vylámaly



Patnáctý den po vložení matky s plásty do zadního oddílu se do plodiště vloží zralý, jedenáctidenní 
matečník



Po 21 dnech se zadní oddíl 
vyjme i s matkou a přeloží na 
pevné mezidno. Umístí se nad 
původní včelstvo a rozšíří se na 

plný nástavek







Včelstvo připravené 
na ošetření

Včelstvo po 21 dnech je bez plodu, 
nová mladá matka po 6 dnech od 
vylíhnutí ještě neklade a je možno 
včelstvo ošetřit v plné sezoně proti 
varoáze, nejlépe bez chemie.



V tomto případě , kdy se jedná o pokus a šlo o průkaznost pokusu, byl 
použit klasický Varidol s prokazatelnými výsledky



Vyjmutý zadní 
oddíl s matkou 

byl umístěn 
nad včelstvo 
na mezidno

s mřížkou pro 
kontrolu spadu



Detaily



Důležitý je i 
ekonomický 

efekt



Testovaná včelstva 
vykazovala o cca 30% vyšší 
výnos průměru včelnice a 
to asi hlavně z důvodu, že 
nemusela po určitou dobu 
vyživovat plod



DETAILY



Závěrečná 
fáze - začátek 

října.
Včelstvo - úl 

před 
spojením



Odstraní se mezidno a obě včelstva se spojí



Síla oddělku se starou matkou, který byl umístěn nad včelstvem



Síla původního 
včelstva v dolní 
části - na dvou 

nástavcích



Včelstva 
spojena bez 
vyhledávání 

matky



Jedno ponecháno na spojení až na jaře



Simulace tichých 
výměn matek, 

protirojové 
opatření pomocí 

dvojitých sít. 
Úspěšnost 94% 

vrácených matek



Co nás nutí 
hledat nové 
cesty?

Měnící se přírodní podmínky – mnohdy končí snůška v době, 
kdy včely nejsou ještě v plné síle

Boj proti nemocem je méně účinný

Aplikace chemie v přírodě – od zahrádkářů, městských úřadů, 
zemědělských podniků až po velké státní celky jako jsou České 
lesy

Převčelení krajiny na mnohých místech České republiky

Zavlečení škůdců rostlin a stromů, proti kterým není v místě 
přirozená ochrana 

Nízké nebo žádné znalosti včelařů o skutečném stavu v chovech



Děkuji za 
pozornost

Jan Kolomý

Je potřeba hledat další řešení

Je nutné vzdělávat včelaře

Je nutné zaměřit dotace jinak



Jak to viděl Josef Křapka, 
lektor spolku

• Seminář nám přinesl mnoho 
zajímavých poznatků v oboru.

• V dnešní době, kdy jsou 
chovy v ohrožení, to bylo dost 
podnětů k přemýšlení.

• Také setkání s profesionály 
mělo svůj význam, je nutné aby 
mezi sebou diskutovali všichni 
včelaři



Obsah – co 
jsme viděli a 
slyšeli na 
semináři

• Pokusný úl – konstrukce úlu (pokus 2018)

• Vytvoření oddělku

• Výměna matky

• Krmítka

• Příprava krmného roztoku

• Vyvařování voští

• Skladování souší

• Vytáčení medu

• Úpravna medu, balení, pastování, odbyt

• Přednášky 

• Koliba – zhodnocení zájezdu



Konstrukce Kolomého úlu - řez

Mateří mřížka

Pevná přepážka

Zasíťované dnoČesno

Komora



Vytvoření oddělku

Medník

Plodiště

Úlové dno

Pevné mezidno

Matečník
Neoplozená nebo oplozená matka

Česno

Česno

Zaplodované plásty z komory se starou matkou – doplněno soušemi



Výměna matky – další možné řešení

Cca  1 cmDvojité síto

Oplozená matka

4 x zavíčkovaný plod
2 x pylové plásty
Medné plásty
Ometené plásty bez včel

Teplo

Po vylíhnutí plodu 
a kladení mladé matky
odstraníme dvojité síto
a výběr matky 
ponecháme na včelstvu

Česno



Přednášky

• Jan Kolomý – metodika včelaření v 
pokusném úlu, likvidace lesních porostů na 
Bruntálsku vlivem kůrovce a sucha

• Tibor Jókaj – devastace životního prostředí 
vlivem chemizace a nerozumného 
spravování (drancování) půdního fondu

• Vstup mimo program: Výrobce  včelařských 
pomůcek z Bruntálu – použití 
vysokofrekvenčního zvuku (15 000 Hz) k 
likvidaci roztočů.

• Poznámka: probíhající pokusy Dr. 
Gerharda Liebiga s „Varroa-Kille-Sound“ 
zatím neprokázaly účinnost zařízení 
uváděné výrobcem v Německu



Tyto vzdělávací akce mají význam


