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Co je rezervní včelstvo?

Jistina zazimování silných včelstev Záloha za ztráty ve včelstvech



Hlavní zásady tvorby
rezervních včelstev

• Počítáme s nimi při tvorbě 
oddělků (zásady tvorby jsou 
v samostatné přednášce)

• Stanoviště nejlépe mimo 
dolet jiných včel

• Silná a zdravá včelstva na 
jednom nástavku

• Pokud je nutné, 
dokrmujeme, aby byla 
připravena silná včelstva

• Kontrolujeme zdravotní stav



Měníme pohled na 
výběr plemenného 
včelstva

• Hlavním hodnotícím kritériem se 
stává vitalita včelstva 

• V popředí  zůstává výkon včelstva 
a jeho možnost rychlého rozvoje

• Důležitá je schopnost vyrovnat se 
se všemi negativy, která doba 
přináší

• Už na úkor toho ustupuje i dříve 
preferovaná mírnost



Umístění rezervních 
včelstev

• V blízkosti bohaté pastvy 
(nektar, pyl)

• Pokud možno bez doletu 
cizích včel

• Dobré je volit chráněné místo 
(prohlubeň v terénu, místo 
obklopené stromy, keři)

• Vybrat místo, kde není velký 
pohyb lidí

• S možností dojezdu



Varianty přípravy:

1. Sestavení             
z oddělků

2. Sestavení do 
nástavku              
s postupným 
rozšířením



Skladba rezervního včelstva
• Pro rezervní včelstvo lze použít odložené 

nástavky

• Přeložíme sem oddělek s kladoucí matkou

• Přidáme zásoby, pylový rámek, pokud jich není 
dostatek

• Doplníme mezistěnami

• Případně dokrmíme – zásob musí být vždy 
dostatek

• Pro rozšíření používáme zásadně nové dílo



Důležitý bod tvorby 
rezervního včelstva

• Včelstvu  musíme zajistit trvalý 
přísun kvalitní potravy

• Důležité jsou glycidy, ale také 
bílkoviny

• Pokud máme zásobní plásty                 
s medem a pylem, je úspěch zaručen

• Osvědčilo se používat od začátku       
k postupnému rozšiřování posuvné 
kapsové krmítko 



Varianty spojení

Nakoukneme, jak to řeší klasici a jak postupovat

Spojování rezervních včelstev



Varianta spojení před 
zimováním

• Dochází stále častěji ke snižování 
dlouhověkých včel

• Je stále větší problém zazimovat 
včelstva v potřebné síle

• Protože  častěji než dříve počasí 
nevyzpytatelně přechází ze zimy do 
léta, včely nejsou připraveny na brzké 
snůšky protože nezimovaly ve správné 
síle



Varianta spojení na
jaře

• Bohužel stále více dochází k zimním úhynům a 
zeslabování včelstev a tak je  musíme nahradit silným 
včelstvem z rezervy

• Každým rokem se stupňuje počet včel, které je nutné 
nahradit

• Někteří odborníci varují, že v budoucnu nebude stačit 
ani 100% rezervních včelstev, aby byla udržena stejná 
úroveň chovu

• Již nyní se ukazuje, že je výhodnější měnit matky 
každý rok



M. Kuntzsch: Včelařské 
otázky (1928)

❑Včelstva lze snadno a bez ztrát spojovat na 
jaře

❑Spojení provádíme přímo převěšením, nebo 
přidáním na silné včelstvo

❑Pozor musíme dávat při kladení trubčicemi, 
zde je lépe včelstvo vysypat

❑Stále platí zásada: Z jara ponechat včely       
v teple a neznepokojovat je 



Quido 
Sklenar: 

Moje včelí 
matička 

(1926)

✓Nejjednodušší spojování včelstev 
je na jaře, vždy se najde slabé 
včelstvo, nebo bez matky

✓Udržovat slabé včelstvo přináší jen 
škody

✓Vždy přidáváme slabé (nebo 
bezmatečné) včelstvo na cílové 
včelstvo 

✓Nikdy netratíme, netrpíme-li na 
včelíně slabé včelstvo

✓Na podzim je spojování složitější, 
ale není nemožné



Ladislav Böhm: Jaro 
na včelnici (1946)

❑Spojování včelstev je ve včelařství běžným 
úkonem

❑Od jara až do podzimu je včelaři používají, 
není naprosto obtížným, rozumí-li včelař 
hlavním zásadám spojování

❑Hlavním činitelem je zde matka v cílovém 
včelstvu, která musí mít své prostředí.



Hlavní postřehy 
ze současné 
literatury

• Spojování je zcela běžná včelařská 
praxe

• Známe i z přírody – vyloupené včelstvo 
se přidá k lupičům

• Brzy na jaře je zcela bez problému

• Chovat slabá včelstva nemá žádný 
smysl

• K včelařské praxi patří tvorba oddělků, 
když nechceme rozšiřovat stavy 
včelstev, je zcela běžné, že je na zimu 
přidáme ke kmenovému včelstvu a 
neřešíme, jak se s tím vypořádají



Rezerva pro 
jarní doplnění 
včelstev 



Jak problematiku vidí přední
odborník ze Slovenska ing. Tibor 
Jókay

• V řešení nebezpečí, hrozících včelám, jsme se již 
dostali za hranici, kdy může být  složité, nebo 
dokonce nemožné vše zvrátit

• Ubývá včelí pastva, přibývá včelstev a tento poměr 
přináší CCD i do našich krajin

• Úhyny včelstev přesahují veškeré hranice                   
z minulosti

• Vše ke zmaru vede také přes zvyšování včely 
ohrožující chemie v přírodě

• Na dalším snímku v originále je vyjádřeno, jak jde 
čas u včel – varující sdělení 



Nozém 
Apis

MED MED
MED MED

MED MED

R. 1950 - 1990

Rojenie

vápenatenie

MOR, 
HNILOBA

MED MED
MED

MED
MED

MED

MED
MED

R. 1990 - 2018

Systémové pesticídy v pôde a ich subletálny účinok

Varroáza

Nosema  CERANAE

Poškodený mikrobiom Úbytok pastvy 
(nedostatok peľu)

Akútna otrava

Vírusy

Ekonomický 
migranti do 

odboru

GLYFOSÁTY

MED

IMIDAKLOPRID

Klotianiadin

Klotianidin

MED

Chronická otrava



Kolik potřebujeme 
rezervních včelstev?

• Stále stoupá potřeba 
náhrady

• Někteří odborníci nás 
varují, že základní počet 
chovu bude potřebovat 
větší rezervy než je jeho 
stav

• Vyrovnané stavy včelstev 
nám zjednodušují 
technologie ošetřování

• To, aby se odborníci mýlili, 
silná a zdravá včelstva, vám 
přejí autoři: Jan Kolomý a 
Petr Táborský


