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Přezimování včelích matek 

v mini-úlcích. 
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Každý ze včelařů ví, jak je důležité mít 

vždy v každou roční dobu po ruce mla-

dou a výkonnou matku.  

Velice často se nám přihodí, že matku 

ztratíme ať již nešťastnou náhodou, 

nebo matka uhyne přirozeně stářím a 

včelstvem odchovaná nouzová matka 

se nevrátí ze snubního proletu. Zkrát-

ka, příčin ztrát včelích matek je více. 

Pokud dojde ke ztrátě matky 

v průběhu včelařského jara nebo léta, 

včelstvo si většinou poradí samo. 

V průběhu podzimu, zimy a předjaří si 

včelstvo matičku samo odchovat nedo-

káže a pak přijde taková přezimovaná 

rezervní matka velice vhod. Přidání 

pak provedeme jednoduše připojením oddělku 

s matkou k osiřelému včelstvu.  

Počátkem devadesátých let minulého století vy-

vinul Doc. Vladimír Ptáček v Optimal klubu mi-

ni-úlek na čtyři plásty postavené na boční louč-

ku o rámkové míře 420 x 170 mm přístupný 

shora. V takovém úlku pak byly přezimovány 

včelí matičky pro potřeby předjaří a časného 

jara.  

V letošním roce jsem si na tohoto užitečného 

pomocníka chovatele matek vzpomněl a tři ta-

kové mini-úlky jsem si pokusně sestavil, ovšem 

na pět plástů. To proto, že vlastním i pěti-

plástové plemenáče ve kterých je však přezimo-

vání takového malého včelstva na výšku plástu 

170 mm problematické. Při postavení plástů do 

úlku na boční loučku rámku 420 x 170 mm si 

včelstvo vytvoří plodové a posléze zimní těleso 

v dolní části plástů blíže k česnu a do horní čás-

ti uloží příslušné zimní zásoby, za kterými může 

v průběhu zimy postupovat tak, jako to dělá 

Položení mini-úlku na česno pro přípravu k zimování 
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Krmný otvor 
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Stěna 

Zimní těleso 

Spodní větrací otvor 

běžně produkční včelstvo v nástavkovém úle. 

Včelstvo, které obsedá pět plástů této rámkové 

míry má k dispozici 4,5 – 5,5 kg zimních zásob.  

Přístup do takového mini-úlku je ze zadu.  Mini

-úlek můžeme položit na čelní česnovou stranu 

a pak jej budeme obsluhovat shora. Mini-úlek 

je lehký a snadno jej k obsluze přeneseme a po-

ložíme na pomocný stolek.  Při jeho obsluze od-

létnuté včely neobtěžují a poslušně čekají 

v místě, kde bylo původně česno mini-úlku, do 

doby jeho vrácení po prohlídce. Avšak 

v předjaří a jaru musíme takové malé včelstvo 

zužitkovat, nebo rozšiřovat, aby netrpělo nedo-

statkem prostoru.  

 

Foto a text: Josef Křapka, učitel včelařství 

Dokumentace k úlku: 

Zimní těleso se zásobami 
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Ve dnech 1. a 2. října pořádal náš spolek vzdě-

lávací seminář na farmě Jana Kolomého 

v Jeseníkách. Očekávali jsme, že nám bude 

představena moderní farma z našeho oboru. 

Většinu z nás ale překvapila skutečnost, která 

vysoko přesahovala naše očekávání. Byl nám 

představen podnik, který má propracován ce-

lý systém, vše má návaznost, na vše je využita 

dosažitelná technika. Rovněž metodika chovu, 

s kterou jsme se měli možnost seznámit, nám 

dala mnoho podnětů, které lze využít také 

v malých chovech.  

Další, co nás mnohé překvapilo, byly investice 

do farmy a je nám také jasné, jak mnohé věci 

mohou ohrozit vložené investice. To byl další 

díl našeho semináře, který se zaměřil na vzta-

hy mezi včelaři. Pokusili jsme se hledat, kde 

vzniká averze mezi včelaři. Těch faktorů je 

mnoho, zcela určitě na vše má vliv převčelení, 

chemie v přírodě a následky na zdraví včel, 

klasické nemoci včel a co je nejhorší, nízké 

znalosti včelařů. Tomu všemu dělá kulisu cen-

trálně ovlivňovaná legislativa a zcela chybějí-

cí, jasný zákon. Porovnávali jsme, jak na tom 

jsou sousední státy, a museli jsme konstatovat, 

že u nás je nejhorší situace. 

Náš spolek připravuje rozpracování priorit, 

kterými se chce zabývat. Určitě jednou 

z hlavních je a bude snažit se o vzdělávání 

včelařů. Za neméně významné považujeme 

pracovat na zlepšení vztahů mezi včelaři bez 

rozdílu, ve kterém spolku jsou a kolik chovají 

včelstev. Chceme, aby včelařské oslovení 

„přítel“ našlo svou podstatu i ve vztazích me-

zi včelaři. 

Podobné akce budeme pořádat pravidelně. Na 

příští rok připravujeme návštěvu profesionál-

ní farmy na Slovensku.  

V souladu s našimi stanovami se budeme sna-

žit, aby se čestnými členy spolku stávaly osob-

nosti včelařství, jakou je i Jan Kolomý. 

Za příjemně strávený a podnětný víkend děkují 

účastníci zájezdu.  

Poznávací zájezd spolku 

Vyrovnaná, zdravá, silná a mírná 

včelstva je hlavní krok k úspěchu—se 

nám snažil vysvětlil Jan Kolomý. 



Včelařské centrum 

43511  LOM 

 

Telefon: 602434344 

E-mail: apiscech@gmail.com 

V letošní sezoně nás poprvé zasáhla melicitoza 

(nebo také cementový med) ve větším rozsahu. 

Jak se s tím vypořádat, patřilo k připraveným 

dotazům na semináři u Jana Kolomého. Jeho 

metodika se nám zdá velice produktivní. Urči-

tě nás bude inspirovat. 

Je pravděpodobné, že s měnícím se počasím a přírodou kolem nás bude 

takových problémů stále přibývat. To znamená přemýšlet o změnách 

vlastních metodik, znamená to nutnost nových informací. Tomu chce 

sloužit i náš spolek. Budeme do pravidelných vzdělávacích programů 

zařazovat co nejvíce poznatků, budeme 

pravidelně pořádat výjezdy za těmi nej-

lepšími. Konkrétně k melicitoze zařadíme 

na některý zimní měsíc ucelenou přednáš-

ku na toto téma. 

Petr Táborský, foto Jan Kolomý 
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FOTO MĚSÍCE: zájezd spolku 

Bez včely zlikvidujeme i přírodu 

Melicitoza v Krušných horách 


