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VČELAŘSKÉ PODLETÍ

Období –červenec až září

Zde začíná nová sezona



Včelařské podletí

Přibližné trvání 

dle kalendáře

Stav vývoje

Včelařova práce
Vůdčí rostliny Včelstva

druh doba rozkvětu stanoviště životní  projevy

Od poloviny července do 

konce září

žito ozimé žně pole

ochablý let, 

vyhánění trubců, 

paběrkování,

vylétávání včel, 

slídilství, 

loupeže, 

pokles 

plodování, 

přenášení zásob, 

příprava na 

zimu

odstraňování medníků

záložní včelstva a matky

pámelník bílý VI.-VIII. parky, volná příroda
dokončení medobraní

světlík lékařský VII.-VIII. louky, pastviny výměna a přidávání matek

plodová zkouška

slunečnice VIII.-X. pole
spojování včelstev

starček hajní VII.-IX lesy, křoviny kontrola roztočů

podzimní prohlídka
jetel luční 

pravý
2. seč VII. pole

úprava plodiště na zimu

vojtěška 3. seč IX. pole doplnění zásob na zimu

ochrana díla

ukončení chovu

hodnocení včelstev



CHARAKTERISTIKA A ČINNOSTI

• končí sklizeň medu

• kočování 

• měníme a přidáváme matky

• provádíme podzimní prohlídku

• léčíme proti varroáze

• zahajujeme krmení



SKLADUJEME  
MEDNÍKY A SOUŠE

• skladujeme zásoby pro 

dokrmení

• předcházení rizik šíření 

nemocí

• oddělené skladování

• důležitá je skladovací 

teplota

• roli hraje i vlhkost

• možnost nasazení techniky

• skladujeme souše podle 

stanovišť



KRMENÍ VČELSTEV – MENŠÍ CHOVY

• krmí se hrubý cukr krystal 

nebo roztok

• včelstvo dostává nejprve 12 kg 

cukru, potom se dokrmuje po 

kontrole zásob podle potřeby

• klasické „okurkáče“ nahrazují 

různá krmítka





VÝMĚNY MATEK

• měníme starší matky

• matky se slabým výnosem

• matky v bodavých 

včelstvech

• poškozené matky



DŮLEŽITÁ
J SOU

ZÁLOŽNÍ
VČELSTVA



VČELAŘSKÝ PODZIM

Období  září - listopad



Včelařský podzim

Přibližné trvání 

dle kalendáře

Stav vývoje

Včelařova práce
Vůdčí rostliny Včelstva

druh
doba 

rozkvětu
Stanoviště životní  projevy

Od září do 

konce 

listopadu

ocún jesenní VIII.-X. louky, olšiny

včely 

paběrkují, 

nosí pyl, 

propolis, při 

ochlazení se 

shlukují do 

chumáče, 

prolety

uteplení včelstev

vřes obecný VII.-X. pastviny, světlé lesy vkládání podložek

celík zlatobýl VIII.-X. zahrady léčba

hořčice bílá VI.-IX. pole kontrola spadů roztočů

svazenka 

vratičolistá
V.-X. pole, zahrady dokrmení

slunečnice VIII.-X. pole

stálá kontrola



CHARAKTERISTIKA A ČINNOSTI

• dokončuje se krmení

• končí plodování

• včely vylétají jen při vyšších teplotách

• hlavní léčení proti Varroa destructor

• vkládání kontrolních podložek

• vyvařování včelího vosku

• třídění, opravy a uskladnění včelařských potřeb a zařízení



VYVAŘOVÁNÍ VOSKU





VČELAŘSKÝ ROK -ZIMA

Období klidu



Včelařská zima

Přibližné trvání dle 

kalendáře

Stav vývoje

Včelařova práce
Vůdčí rostliny Včelstva

druh
doba 

rozkvětu
Stanoviště životní  projevy

Od konce 

listopadu do konce 

února

Vegetační klid

Včelstvo žije 

v zimním 

chumáči, 

udržuje 

teplotu, 

někdy 

ojedinělé 

prolety

zajištění  klidu a ochrany,   

dohlídka, poslech včelstev, 

zjištění zdravotního stavu,  

údržba nářadí,

příprava pomůcek,  

studium, 

plánování, 

hodnocení





VČELAŘSKÉ PŘEDJAŘÍ

Od konce února do poloviny dubna



Včelařské předjaří

Přibližné trvání 

dle kalendáře

Stav vývoje

Včelařova práce
Vůdčí rostliny Včelstva

druh
doba 

rozkvětu
stanoviště životní  projevy

Od konce 

února do 

poloviny dubna

Olše lepkavá II - III luhy, pobřeží vodních ploch

Začátek a rozvoj 

plodování, kapky 

vody na česně,   

hromadné prolety

sledujeme hromadný prolet včel

jíva III -V pobřežní křoviny, louky jarní prohlídka

podběl III - IV louky spojování včelstev a přidávání matek

sněženka III -V háje doplnění zásob

sasanka lesní IV -V háje zřízení napajedla

zatavování mezistěn

příprava na chov matek



HLAVNÍ ČINNOSTI

• jarní prohlídka včelstev

• spojování a přidávání matek

• zřízení napajedla

• příprava mezistěn

• kontrola stavu zásob

• kočovný plán



JARNÍ PROHLÍDKA



CO MUSÍME 
PROHLÍDKOU 

ZJISTIT

Sílu včelstva – měříme obsednutými rámky, silná 
obsedají 7 plástů, 5-6 střední, méně jak 5 plástů 
řadíme mezi slabá

Stav zásob ve včelstvu – pro dobrý rozvoj potřebují 4 
– 5 kg zásob, pyl

Přítomnost matky – zakladená plocha plodu, 
pravidelnost, mezerovitost plodu

Protože se v této době dobře hledá matka, tak ji 
označíme, pokud jsme to již neudělali dříve

Vše zaznamenáme



PŘIPRAVUJEME SE NA CHOV MATEK



NAPAJEDLA



VČELAŘSKÉ JARO

Od poloviny dubna do konce května



Včelařské jaro

Přibližné trvání dle 

kalendáře

Stav vývoje

Včelařova práce
Vůdčí rostliny Včelstva

druh
doba 

rozkvětu
Stanoviště životní  projevy

Od poloviny 

dubna do konce 

května

třešeň ptačí IV.-V. planě

rozvoj a sílení 

včelstev, zvýšený 

stavební pud

rozšiřování

srstka-angrešt IV.-V. světlé lesy posilování

ovocné stromy IV.-V. sady, stromořadí
vyrovnávání (výměna 

nástavků)

řepka IVC.-V. (VII.-VIII) pole kočování

jírovec V.-VI. volně produkce vosku

bříza IV.-V. lesy, křoviny vkládání mezistěn

dub letní V.-VI. lesy, hráze



JARO NA VČELNICI

• období duben – květen

• vkládání stavebních rámků

• vkládání mezistěn

• přísuny včelstev

• pravidelné kontroly stavebních rámků

• hlídání rojové nálady

• chov matek



PROVÁDÍME 
VYROVNÁNÍ 

VČELSTEV

• na stanovištích potřebujeme 

vyrovnaná včelstva a k tomu je 

potřebný náš zásah

• využijeme náhradní včelstva

• pokud je to nutné, 

dokrmujeme

• dnes je problém připravit včely 

na jarní snůšku, která mnohdy 

bývá jediná vydatná



ZAČÍNÁ SNŮŠKA





PŘED PROHOZENÍM PO PROHOZENÍ

PŘEHAZOVÁNÍ NÁSTAVKŮ - NÁZORY SE RŮZNÍ





VČELAŘSKÉ ČASNÉ LÉTO

Od konce května do  poloviny června



Včelařské časné léto

Přibližné trvání dle 

kalendáře

Stav vývoje

Včelařova práce
Vůdčí rostliny Včelstva

druh
doba 

rozkvětu
Stanoviště životní  projevy

Od konce května 

do poloviny června

trnovník akát V.-VI. stromořadí, volně

vrcholení 

rozvoje, 

sklony k rojení, 

rozmnožovací 

pud, 

snůška

nasazování medníků

stavební rámekmaliník VI.-VII. paseky, lesy

sbírání rojů
vičenec V.-VII pole, volně

omezování rojení

pokračuje chov matek

kočování



VČELAŘSKÉ LÉTO – KVĚTEN AŽ ČERVEN

• začínáme s chovem matek

• rozšiřujeme včelstva

• přísun včelstev

• tvoříme oddělky

• nasazujeme medníky

• začátek medobraní

• rojení



STAVEBNÍ RÁMEK

• nám dává mnoho odpovědí na to, co se děje 

ve včelstvech

• jak staví, jaký typ buněk, jak je plní – říká 

jaká je nálada ve včelstvu

• signalizuje rojovou náladu

• mnohé chovy je používají na likvidaci 

roztočů na trubčích larvách

• je to dobrý zdroj kvalitního vosku



NASAZOVÁNÍ 
MEDNÍKŮ

• Varianta 1:

Vložení pod vrchní nástavek

• Varianta II:

Vložení nahoru nad poslední 

nástavek



KVALITNÍ MATKY – ZÁRUKA 
CHOVU

Chov matek

Pro potřeby oddělků a pro udržení silných včelstev je nezbytné mít 

k dispozici značné množství kvalitních matek.  Je snaha obnovit matky po 

dvou letech. V době, kdy je ve včelstvu čas rozvoje, u nás je to 

zpravidla začátkem května, se zahajuje larvení matečníků. Ve shodě s tím, 

co najdete v každé příručce, larvíme jeden a půl den staré larvičky. Výběr 

provádíme tak, že se soustředíme na osvědčená včelstva s matkou 

přidanou z vyšších chovů. 

Hlavní roli hraje bodavost a výnos. Larvičky přenášíme do vyčištěných 

umělých misek nebo do vyrobených z kvalitního vosku, které předtím 

byly vloženy v chovném včelstvu. Zpravidla nasazujeme 20 nalarvených

misek do včelstva. Vývoj probíhá v medníku. Vyzrálé matečníky vkládáme 

do oddělků. Část matečníků končí v oplodňáčcích pro plánované výměny 

matek.

2017 2018



ROJENÍ – PROBLÉM NEBO  BUDOUCNOST?

• Třeba jsme včelstvo šlechtěním ovlivnili k horšímu.

• Příroda to možná umí lépe.

• Proč se občas objevují rojové roky?

• Jak to, že je stále složitější udržet vyrovnaná 

včelstva po celý rok?

• Jak ovlivňujeme  včelstva léčením?

• Kdo bude odpovídat na tyto otázky?



KOČOVÁNÍ –
HLAVNĚ DALEKO 

OD DALŠÍCH 
VČELSTEV A NA 

MÍSTA BEZ 
CHEMIE.

JE TO MOŽNÉ?



VČELAŘSKÉ PLNÉ LÉTO

Polovina června  konec července



Včelařské plné léto

Přibližné trvání dle kalendáře

Stav vývoje

Včelařova práce
Vůdčí rostliny Včelstva

druh
doba 

rozkvětu
Stanoviště životní  projevy

Od poloviny 

června do konce 

července

lípa malolistá VI.-VII. lesy, stromořadí

vrcholí rozvoj, 

převažuje pud 

sběrací nad 

rozmnožovacím, 

sklon k rojení 

pouze za 

nepříznivého 

počasí

rezervní včelstva

pokračuje medobraníhořčice bílá VI.-VII. pole

vracení rámkůmák setý VI.-VIII. pole

informativní prohlídkaohnice VI.-VIII. pole

chrpa modrá VI.-VIII. pole uskladnění medu

kontrola spadu roztočů

svazenka 

vratičolistá
V.-X pole kontrola roztočů



MEDOBRANÍ - MALÉ CHOVY







VČELY MÁME POD NEUSTÁLÝM 
DOHLEDEM

• dnes už bohužel neplatí, že 

máme nechat včely co nejvíce 

v klidu

• naopak musíme stále vědět, co 

se ve včelstvu děje, kolapsy 

přicházejí znenadání a rychle

• musíme reagovat na 

nedostatek potravy



KRITICKÉ BODY V CHOVECH

Výběr těch nejdůležitějších



CO OHROŽUJE OBOR 
VČELAŘSTVÍ  - V POŘADÍ  

NEBEZPEČNOSTI

• chemizace zemědělství, pesticidy 
(neonikotiny)

• dotace, včetně krajských podpor

• enormní nárůst včelařů, 
převčelení krajiny, hladovění 
včelstev, náklonost k nemocem

• chyby v legislativě, s tím spojené 
nedostatky v prevenci nemocí 
včel – nárůst nemocí 

• měnící se přírodní podmínky

• chybějící kvalitní včelařský zákon, 
problém vzájemné komunikace 
mezi včelaři



PREVENCE NEMOCÍ VČEL

Hlavní problém je rozeznat, oč skutečně jde.

Jak to řešit?





HNILOBA VČELÍHO PLODU

Zápalkový test



VARROÁZA



VIRY – DALŠÍ  
PRŮVODCE 
VARROÁZY

• vir akutní paralýzy

• vir deformovaných křídel

• kašmírský vir

• vláknitý vir

• vir černání matečníků

• vir pytlíčkovitého plodu

• a mnoho dalších …



CO MŮŽEME UDĚLAT

Chovat silná vyrovnaná včelstva – pokud 

to ještě půjde

Být u včel častěji

Vše zaznamenávat

Mít vlastní metodiku

Mít rezervní včelstva

Mít přátele, s kterými se lze poradit



VLASTNÍ METODIKA – ŽIVÁ PŘÍRUČKA V KAŽDÉM CHOVU

• na problematiku chovu přizpůsobená pravidla, všeobecně používaná při 

včelaření

• napojená na spolkovou metodiku

• evidence o včelstvech

• fotodokumentace

• videonahrávky

• využití počítače





ŠKODY NA VČELSTVECH ZPŮSOBENÉ JINÝMI ŽIVOČICHY

• Sýkorky útočící na úly



JE NA VÁS VŠECH JAK BUDE 
METODIKA VYPADAT

• Zaklad spolkové metodiky bude pro členy 

k dispozici na spolkovém disku.

• Každý bude mít možnost přidávat své 

poznatky.

• Společně o nich budeme diskutovat.

• Přemýšlejte co dále má metodika 

obsahovat.


