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VYROVNÁVÁNÍ VČELSTEV NA JAŘE. 

  

Pokud jako úspěšní včelaři chceme pracovat efektivně, pak je to práce s vyrovnanými 
včelstvy po celý rok. Vyrovnaná včelstva nám umožňují provádět všechny potřebné 
zákroky stejně a ve stejnou dobu. 
Hlavní výhodou je po jarním vyrovnání včelstev pak bezchybné provedení 
protirojových opatření, neboť včelstva se dostanou na vrchol rozvoje v jednom 
termínu. Spolu s protirojovými opatřeními je možné také jednorázové zvládnutí 
chovu matek a vytvoření potřebných rezerv s malou synchronizovanou časovou 
náročností. 
  
Vyrovnávání včelstev na jaře velmi úzce souvisí s přípravou včelstev na zimu. Pokud 
dokážeme připravit včelstva na zimu v optimálním počtu dlouhověkých včel z podletí 
a mladou výkonnou matkou, pak nám včelstva zimují v podstatě beze ztrát a mají 
dobrý rozvoj a nepotřebují velkých vyrovnání a korekcí. 
 
Pokud chceme docílit na jaře zcela vyrovnaných včelstev, je dobré mít k dispozici cca 
10-15% záložních včelstev s mladými matkami. Nástavkové systémy a vedení včelstev 
bez rojení nám tvorbu rezervních včelstev umožňují a zároveň řeší výměny matek. 
V  případě možností použití rezerv je už vlastní vyrovnání  potom hračkou, neboť na 
jaře je u včel vše jednodušší. 
  
Pokud zjistíme matku, která má slabší výkon, nebo je poškozená, tak výměnu v 
časném jaru lze provést metodou matku za matku, bez jakéhokoliv klíckování. 
Spojení slabších včelstev lze provést také bez vyhledávání matek. Vyrovnání (posílení) 
včelstev s mladou výkonnou matkou spolu se zavíčkovanými plodovými plásty lze 
provádět pouhým přidáním rovněž bez obav. 
 
V případě, že se na včelíně vyskytne abnormálně silné včelstvo (krajní, slétané včely) , 
tak se nejlépe vyrovná tím, že se mu nasadí nad mřížku medník, do kterého se převěsí 
cca 3 rámky s plodem, a tento medník pak po obsazení druhý den můžeme bez 
nejmenších obav nasadit kterémukoliv slabšímu včelstvu. Včely se nevrátí, neboť v 
medníku jsou převážně mladé, nezalétané včely. 
  
Jakékoli pokusy o zlepšení kondice a síly včelstva podáváním různých podněcovacích 
krmení v jarním období jsou kontraproduktivní a podstatě zbytečné. Je třeba si 
uvědomit, že v podlet í začínáme rozhodovat o tom, jaká včelstva budeme mít příští 
rok. Naše snažení bude ukončeno do konce srpna a pak už se nedá nic podstatného 
změnit, co se síly včelstva na příští rok týká. 

JARNÍ SNŮŠKY, JEJICH VYUŽITÍ A CO JE PODMIŇUJE 

Všeobecné včelařské pravidlo říká: jarní snůšky jsou vždy a jsou 

pravidelné, na rozdíl od snůšek letních a hlavně medovicových, které jsou 

nepravidelné a tak trochu včelařská loterie. Mnohdy je jarní snůška hlavní a tím 

rozhodující v daném roce a než se některá včelstva tzv. rozkoukají a zesílí, je po 

snůšce a užitek minimální. Je tedy na včelaři, aby včelstva na využití jarních snůšek 

dokonale připravil. Využití jarních snůšek je především ovlivněno silou včelstev, 

dobrým, teplým a úživným stanovištěm a vedením včelstev.  
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Příprava k využití jarních snůšek znamená dosažení maximálního  medného užitku a 

využití potencionálu množení včel. Začíná v podstatě již na jaře roku předchozího. 

Na vytvoření dobrého, zdravého a silného včelstva je potřeba vynaložit celý včelařský 

um a pokud včelstva nespojujeme, trvá tvorba silného včelstva  obyčejně až dva roky. 

JARNÍM VYROVNÁNÍM VČELSTVA POUZE OPRAVUJEME – VŠE JE 

PROPOJENO 

Už na podzim předcházejícího roku, po přípravě včelstev na zimování, je 

dávno rozhodnuto o síle a připravenosti včelstva v roce příštím a tím i o 

celém úspěchu. Na jaře, těsně před snůškou, se potom nedá již skoro nic dohnat. 

Pozitivní a rychlejší vývoj včelstev na jaře může ovlivnit pouze dobré počasí a slušné 

první nárazové snůšky např. z jív, které nám včelstva nastartují a mají i silný 

ozdravný vliv proti nosemě. Na ty však každý rok nelze spoléhat a potom dvojnásobně 

platí dobrá připravenost vyzimovaného včelstva, které je v kondici a rozvíjí se samo i 

za nepříznivých podmínek.  

V praxi to znamená - v roce předešlém splnit základní úkol včelaře, převést zdárně 

včelstva přes celou včelařskou sezonu v síle, nezrojená, s maximálním využitím všech 

dostupných snůšek jak medných, tak i pylových. 

V současné době je to navíc soustavné sledování zatížení včelstev varroázou. Pokud ji 

zjistíme, pak provedení včasných preventivních opatření. 

Při přípravě silných včelstev v podletí, po posledním vytočení, musíme se zaměřit 

především na následující stavy včelstva: 

Dostatečný prostor, síla a zdraví včelstva, mladá výkonná matka, 

optimální množství a uložení glycidových a pylových zásob. 

První podmínkou je dostatečně velký prostor na zimu přizpůsobený potřebám silného 

včelstva, které potřebuje velké plástové plochy k výchově včel zimní generace. Dnešní 

víceprostorové zimování je již téměř samozřejmostí a nutností.  

Včelstvo při nepřetržitém kladení po celou sezónu musí mít mladou a výkonnou 

matku. Pokud tomu tak není, je nutné provést její výměnu. 

V případech, kdy došlo v sezóně u včelstva k delšímu výpadku plodování, rojení, 

ztrátě matky a tím snížení počtu mladých včel, pak k zachování síly včelstva a 

vyrovnání síly nestačí pouhé přidání nové matky, ale je nutno přidat celý nový 

plodový oddělek s mladou matkou, aby se síla včelstev opět rychle vrátila. 

V časném podletí, kdy pomalu již končí snůšky, je nutno dbát o stálý dostatek zásob 

ve včelstvech a přítomnost kladoucích matek. Včelstva zůstávají v kondici a snižuje se 

riziko vyloupení na minimum. 

Ihned po vytočení posledního medu je nutno upravit a doplnit vhodné plásty pro 

zimní sezení včel. Nevhodně uložené pylové rámky z okrajů úlů, kde by nebyly 
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včelami na jaře využity, ponecháme ve včelstvech, ale pouze je přemístíme nahoru, 

max. cca 10cm k předpokládanému sezení a plodování včelstev v časném jaru. 

Doplnění glycidových zásob v podletí je možné provést ve větší dávce najednou, ale 

celkové množství je nutno rozdělit na dvě poloviny, aby nedošlo k zalití plástů a 

omezení výchovy maximálního počtu včel zimní generace. 

Včelařovým vysvědčením, že všechna opatření k zazimování silných včelstev 

provedl správně, je pohled, někdy okolo zimního slunovratu na krycí folie včelstev, 

který demonstruje správnou sílu včelstva a tím předpoklad plného využití jarních 

snůšek. 

Vedení bezchybně vyzimovaných včelstev na jaře je již velmi jednoduché. Spočívá 

nejvíce ve správném, dostatečném a hlavně včasném rozšíření a zabránění 

rojení. Rozšiřovat včelstva je nejlépe mezistěnami z kvalitního vlastního vosku a 

uchovanými  mednými soušemi, které se nám podařilo uchovat ve stejném stavu jako 

při posledním vytáčení, bez jakéhokoliv chemického ošetření v chlazeném skladě. 

Jsou včelami velmi dobře přijímány, působí  v začátku protirojově a zvyšují výnos 

medu. 

Silná včelstva se rozvíjí rychle a sama, není potřeba pracných a málo účinných 

opatření, jako různá podněcování, přikrmování, komorování až po zcela nesmyslné 

přehazování nástavků, kdy se roztrhá plodové těleso a včely ve vývoji spíše zabrzdí. 

UŽ V ČESKÉM VČELAŘI PŘED 100 LETY SE PSALO A PLATÍ TO I DNES:  

„Intensivně včelařit znamená: Včelstva musíme na vrchol síly před snůškou 

přivésti a pracovati k tomu, aby se nám včelstva nerojila. Včelstvo, které dalo roj, 

nedá nikdy takového užitku medného. Připravujíc se k rojení, civí včelstvo celé dny 

na masách plodu, myslíc jen na ukojení smyslností svých a pro vážnou práci není a 

nejlepší dny snůšky probdí ve sladkém nicnedělání. Snahou myslícího včelaře jest 

tedy předejít a co nejvážněji se snažiti, aby naše včelstva ani na rojovou myšlenku 

nepřišla, tj. hojnost práce a stálé zaměstnání jim dáti atd.“ 

Samozřejmě dneska známe účinné metody zabránění rojení a tím snadněji 

předcházíme ztrátám z využití jarních vydatných snůšek. Využití potenciálu množení 

u zdárně se vyvíjejících včelstev nám dává opět možnosti provést s úspěchem 

potřebné chovy a výměny matek, doplnit a nebo rozšířit stavy a vytvořit rezervy pro 

nezbytné udržování síly a kondice kmenových včelstev. 

Pak už nezbývá popřát nic jiného, než aby si včelaři užívali včelařských radostí a 

rekordních výnosů z jarních snůšek, tak jak tomu bylo v minulém roce. 

Jan Kolomý, čestný člen spolku 
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CHOV MATEK 

Úvod 

„Teprve až vychováš svou první včelí matičku, stáváš se včelařem“ 

Plemenným chovem – v širším slova smyslu – rozumíme cílevědomé zásahy 

chovatele, které směřují k docílení takových včelstev, která ve stejných podmínkách 

dávají vyšší výnos a mají větší odolnost. 

Odchov matek je práce vyžadující svědomitost a vytrvalost, je to práce, s níž nebudete 

nikdy spokojeni, která nikdy nekončí. Výsledek není nikdy zaručen, ale ani neúspěch 

vás nesmí vést k tomu, opustit tuto práci. 

Tato metodika by měla naznačit cíl, proč chov matek je nezbytný, dát nám možnost 

vybrat postup, který je vhodný právě pro náš chov. Do této části budeme postupně 

přidávat kapitoly odzkoušených postupů 

JAK VYBRAT CHOVNÉ VČELSTVO? 

• Dlouhodobě vysoký medný výnos 

• Rozvoj přizpůsobený místním poměrům 

• Dokonale využívají místní zdroje 

• Slabá rojivost 

• Dobře přezimují 

• Jsou jednotné v morfologických znacích (zabarvení atp.) 

• Jsou mírné 

• Sedí pokojně na rámcích 

Podrobněji se této stati věnujeme v oddíle „Vyrovnaná včelstva po celý rok“ Tato 

metodika by měla soustředit odzkoušené postupy při chovu matek. 

ODCHOV NA ODDĚLKU BEZ MATKY 

KROK 1 

Sledujeme vybrané včelstvo jaká je u něj chovná nálada. Včelstvo obsedá plně dva 

nástavky, má starou matkou, je v plné síle. Pro sledování vložíme stavební rámek. 

Připravíme chovný kalendář, kontrolujeme pomůcky pro chov (V závěru je umístěn 

chovný kalendář s daty, kde je možné při zvláště dobrých přírodních podmínkách 

zahájit chov v podhůří Krušných hor). Pro vyšší polohy je nutné datum posunout. 

Například na Moldavě až o jeden měsíc,  
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KROK 2 

Pokud není silná snůška, podněcujeme chovné včelstvo 25 dní před záměrem vkládat 

chovnou sérii. Stále kontroluje projevy ve včelstvu. 

KROK 3 

Oddělení matky. Na 9 dní oddělíme nástavky mateří mřížkou, tím bude jeden 

nástavek bez matky a bez otevřeného plodu. Nástavek s matkou oddělíme na jiné dno 

v doletu včel, tím se všechny létavky vrátí do chovného včelstva. Můžete tam 

sklepnout také nějaké mladušky. Doporučuje se i na dno chovného včelstva přidat 

mateří mřížku, aby tam později nezalétla mladá matka a případně nezničila 

matečníky. 

KROK 4 

Chovné včelstvo zúžíme přepážkou. Vkládáme mezistěnu na kraj z důvodu, aby při 

silném stavebním pudu včely nezastavěly vloženou sérii. Důležitá je přítomnost 

pylového plástu. 

KROK 5 

Z odložené části chovného včelstva s matkou, odebereme plást, kde je otevřený plod a 

jednodenní vajíčka. Plást vložíme doprostřed nástavku. Včelstvu, které je bezmatečné 

nezbývá nic jiného, než zahájit narážení náhradního matečníku. Tím se včelstvo 

naladí pro dobré přijetí série larviček pro chov. Pro vyšší přetlak kojiček je dobré po 

zajištění matky odebrat tři plodové plásty a smést včely rovněž do chovného včelstva. 

Pokud není snůška, přikrmíme, nepřetržitý přísun potravy je předpoklad pro přijetí 

matečníků. 

KROK 6 

Larvení. Druhý den odpoledne plást vyjmeme. Plást začaly včely připravovat pro chov 

náhradní matky. Přelarvíme z něj jednodenní larvičky, které přímo plavou v mateří 

kašičce. Larvíme sérií do voskový, nebo umělých misek. Mnozí si musíme pomoci 

lupou, nebo můžeme požádat někoho mladšího o pomoc. 

KROK 7 

Připravenou sérii opatrně vložíme do středu našeho chovného včelstva, do prázdné 

uličky po odebraném plástu. Není-li plná snůška, opět přikrmíme. 

KROK 8 

Po dvou dnech sérii opatrně vyjmeme a kontrolujeme výsledek naší práce. Nepřijaté 

matečníky se poznají podle toho, že je včely nezastavují. 
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KROK 9 

Po deseti dnech vyjmeme matečníky a přes oddělky si vychováme nové matky. Tento 

krok má některé nevýhody. Matka se nemusí vylíhnout, nemůže ani matku posoudit 

předem vzhledově. Plemenáče umístíme do místa kde je dobrá snůška, vkládáme 

dostatek zásob a pylu, jeden plně zavíčkovaný plodový plást. Ideální je umístit je do 

speciální oplodňovací stanice, kde jsou jen ověření trubci, protože to je nedílná 

součást záruky dobrého chovu.  

 

Den
příklad na 

data
Prováděný zákrok

-25 5.4 Začátek podněcovacího krmení

-9 21.4 Oddělení  matky

-4 26.4 Nakladení vajíček plemennou matkou

0 30.4
Vložení serie z larviček (VLOŽTE DATUM ZÁMĚRU, 

OSTATNÍ BUŇKY SE VYPOČÍTAJÍ)

+5 5.5
Mateřské buňky jsou zavíčkované.                                

Možnost vložení mateřích buněk do termostatu

+10 10.5
Školkování mateřích buněk.                                             

Možnost použití do oddělků

+12 12.5 Líhnutí matek

+13 13.5
Plnění oplodňáčků a přidávání matek                           

Umístění oplodňáčku do temna

+15 15.5 Rozmístění oplodňáčku na stanoviště

+18 18.5 Páření matek

+25 25.5 Začátek kladení matky

+36 5.6
Kontrola oplodňáčků - kontrola zavíčkovaného plodu.  

Využití matek

+45 14.6 Odstranit matky které nekladou       

               JEDNODENNÍ                        DVOUDENNÍ                   TŘÍDENNÍ 

Časový plán odchovu matek

L   A   R   V  I   Č   K   Y

PŮLDENNÍ  

Petr Táborský, tajemník spolku 
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JARNÍ PROHLÍDKY VČELSTEV 

 

Včelařova práce ve včelstvech začíná po hromadném proletu včel, kdy 

nastává „Včelařské předjaří“. V našich klimatických podmínkách započíná od 

konce měsíce února a trvá asi do poloviny měsíce dubna. V tomto období se řídíme dle 

vůdčích rostlin ve svém okolí. Asi od poloviny měsíce února rozkvétají lísky. Od 

konce února a v březnu rozkvétá olše lepkavá, dále v březnu až do dubna 

kvete podběl, sněženky, podléšky, petrklíče a jívy, které kvetou ještě 

v měsíci květnu. Od dubna do května rozkvétá v lesích též sasanka hajní.  

 

 

Koncem února až začátkem března - již před očekávaným hromadným 

proletem - je zapotřebí provést některé úkony. Zejména je nutno rozšířit česna, 

uvolnit je od mrtvolek, je-li před včelínem sníh, je zapotřebí jeho úklid, nebo 

posypání popelem, plevami, slámou nebo hoblinami. Po jarním proletu, kdy včely již 

vyprázdnily výkalové vaky, můžeme za příznivých teplot (více než 10 oC) vykonat 

první jarní prohlídku. Vykonáme-li jarní prohlídku dříve, před proletem, vystavíme 

včelstvo rozrušení a to může začít v úle kálet. 

PŘI TÉTO JARNÍ PROHLÍDCE ZJIŠŤUJEME PŘEDEVŠÍM: 

 stav a množství zásob ve včelstvu (alespoň 5 – 6 kg minimálně) 

 sílu včelstva dle obsednutých plástů (silná alespoň 7 plástů, středně silná 5 – 
6 plástů, do 5-ti plástů jsou včelstva slabá) 

 přítomnost matky a způsob jejího kladení – zejména mezerovitost plodu a 
pro informaci i odhadnout množství plodu v dm2, to ale bývá v tomto období 
u včelstev ještě velmi různé 

 provádíme nápravná opatření, zejména spojování včelstev, zužování a 
uteplení 

 

 

POTŘEBY VČELSTVA V  TOMTO OBDOBÍ:  

 dostatek dostupných glycidových a bílkovinných zásob. Musíme 
zabezpečit, aby včelstvo mělo tyto zásoby na plástech, které obsedá. U ostatních 
zásob musíme zabezpečit jejich snadnou dostupnost.  

 

 teplo je v tomto období velmi důležité. Včely nyní již počínají vyhřívat celý 
prostor plodiště. Proto je nutno v tomto období provést zúžení včelstva 
(plodiště) na plásty, které včely obsedají. Takový prostor mohou včely tepelně 
obsáhnout a vyhřát. Pouze v takovém prostoru mohou vychovávat plod a sílit. K 
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zužování využíváme přepážky a uteplívky. Nyní také provedeme důkladné 
uteplení úlových strůpků. Plásty se zásobami, které jsme nenechali v zúženém 
plodišti, musíme ponechat v dosahu včelstva tak, aby je včely mohly přenášet 
(Blinovova přepážka). Tím včelstva podněcujeme vlastním přebytkem zásob. 

     

 dostatek čerstvého vzduchu. S výhodou nyní využijeme plně otevřeného 
očka, jehož obsednutím si včelstvo samo reguluje přívod vzduchu podle svých 
potřeb. Včelstvu tím vytvoříme „krátkou cestu“ k vnějšímu prostředí a tak 
včelstvo může rychle reagovat na změny počasí a využívat nyní již v přírodě 
nabízený pyl a nektar. 

 

 vodní režim. Rovněž dostatek vody v dosahu včelstva je pro včely v tomto 
období velmi důležitý. Včely vodu odebírají ze zásob medu, sbírají v úle 
odpařenou a na strůpku a stěnách sraženou vodu a v případě jejího nedostatku 
jsou nuceny za vodou vyletovat do přírody. Proto se doporučuje podávat včelám 
vodu přímo do úlu a zřizování venkovních napajedel v blízkosti včelích úlů.  

 

 dostatek prostoru. Je velmi diskutovanou otázkou. Souvisí s teplotním 
režimem včelstva a dostatkem volných buněk k zakladení matkou. Je-li prostor 
příliš velký, včely jej tepelně neobsáhnou a nemohou chovat plod v potřebné 
míře a včelstvo slábne. Je-li prostor příliš malý, nemá matka dostatek volných 
buněk a včelstvo stagnuje. Zde záleží na odborné zdatnosti každého jednotlivého 
včelaře, kolik prostoru včelám ponechá. Při tom se můžeme řídit zkušeností 
našich předků, která hovoří: „o trochu málo méně, je někdy více“. 

      

 klid. Je také důležitou podmínkou rozvoje včelstva v tomto období. Příliš časté 
prohlídky a rušení včelstev způsobuje narušení jejich režimu, jejich vyvedení 
z rytmu, ochlazení prostoru, psychický šok a to vše způsobuje zaostávání 
včelstev ve vývoji. 

 

NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ.  

V tomto období provádíme rovněž nápravná opatření. Ta spočívají v doplnění 

nedostatečných zásob, spojování slabých včelstev, přidávání matek a po případě 

komorování. 

 

 komorování. K tomuto kroku přistupujeme u slabých včelstev, nebo u 
nezužitkovaných oddělků s mladou výkonnou a zdravou matkou, u nichž je 
předpoklad dobrého rozvoje. Technicky spočívá v zúžení včelstva a přeložení 
části zásob za přepážku s otvorem (Blinovova přepážka), jímž včely mohou 
vstupovat do komory pro zásoby. Po tomto zákroku musíme včelstvo řádně 
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uteplit. Nesmíme ale zapomenout přepážku včas odstranit, aby nepřekážela 
rozvíjejícímu se včelstvu.   

 

 spojování včelstev. Včelstva slabá, s nevýkonnou matkou můžeme spojit se 
silným včelstvem. Podmínkou je, aby ve včelstvu, ke kterému je slaboch 
připojován byla výkonná a zdravá matka. Před spojením u slabocha odstraníme 
matku. Tato matka je stejně bezcenná. Pokud bychom spoléhali na to, že včely 
si matku vyberou, nemusely by si zrovna vybrat matku silného včelstva. Při 
spojování včelstev také hodnotíme jejich zdravotní stav. To proto, abychom si 
včelstvem nemocným nenakazili i včelstvo zdravé. V takovém případě to 
nemocné včelstvo utratíme. 

  

 přidávání matek. Zjistíme-li, že ve včelstvu jinak dobrém, je matka kladoucí 
po zimě mezerovitý plod, nebo vůbec neklade, je vhodné tuto matku odstranit a 
včelstvu přidat jinou matku. Můžeme tzv. naostro, nebo ještě lépe s celým 
oddělkem i s plodem. Přidávání matek a spojování včelstev je v tomto období 
bez problémů. U včelstva převládá nyní pud „zachování rodu“ a tak matku, nebo 
celý oddělek velmi rádo přijme. Podmínka hodnocení zdravotního stavu platí i 
zde. 

 

 napájení vodou. Včely v tomto období spotřebovávají vodu která je 
v současnosti v úle vázaná v zásobách medu. V případě, že stoupne potřeba 
vody, jsou včely nuceny vyhledat zdroj vody i mimo úl. Pro tento případ zřizuje 
včelař v blízkosti včelařského stanoviště, na chráněném místě, napajedlo 
s pokud možno tekoucí vodou. Dbá na to, aby napajedlo bylo hygienické, a aby 
nikdy nevyschlo. Včely by takové napajedlo opustily a hledaly by zdroj vody 
jinde. Napajedlo se také nemá zřizovat v bezprostřední blízkosti úlů, to z důvodů 
hygienických (kálení), tak také proto, že včely takové napajedlo brzy opouští a 
hledají zdroj vody poněkud vzdálenější. Zkušenosti ukazují, že napajedlo má být 
od stanoviště včel vzdáleno asi30 m. Je také možno podávat vodu v krmítkách 
přímo do úlu. Ale ani tento způsob napájení nemá trvalý účinek. 

 

 

V této době včelař také provádí práce v okolí včelína, uklízí, provádí výsadbu a setí 

včelařsky významných rostlin, připravuje a opravuje nářadí, pomůcky a úly, drátkuje 

rámky a letuje mezistěny. Ale to již se těšíme na skutečné jaro s hudbou vyluzovanou 

křídly včel, které se vracejí obtěžkány nektarem a pylovými rousky na nohou. 

 

 

Josef Křapka, člen výboru spolku  
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PROČ SE VĚNOVAT ODDĚLKŮM? 
JE TO DŮLEŽITÁ VČELAŘSKÁ ZNALOST 

Je potřeba si uvědomit, že včela je asi jeden z nejstarších žijících druhů a jen zlomek 

jejího vývoje ovlivňuje člověk. Přesto jí už značně zkomplikoval další vývoj svými 

zásahy. V současné době je velice módní chovat včely, najdeme je na střechách hotelů, 

muzeí a dokonce i ve věznici. Stále zaznamenáváme masivní nárůst zájemců o 

včelaření. Jednak je to asi módní záležitost a zcela určitě zde roli hraje ekonomický 

efekt. Bohužel včela není domácí mazlíček a její chov má některá pravidla, která nelze 

obcházet. 

Je několik základních znalostí, které lze označit jako velice důležité a bez nich není 

možné včely chovat. Určitě mezi ně patří i chov včel v oddělcích, stejně jako prevence 

zdraví včel, šlechtění a zajištění vhodných podmínek. 

Tvorbou oddělků plníme hned dva důležité zásahy ve včelstvech. Jednak je to účinný 

prostředek proti rojové náladě v chovu a jako neméně podstatné je to, že si utváříme 

rezervní včelstva. To je v dnešní náročné době v chovech důležitý krok k jejich 

udržení. A je to také cesta k omlazení chovů, možnost bezproblémového přidání 

matky a v neposlední řadě i vylepšení ekonomiky chovu. Je častější, že se po zimě 

poptává stále více nákup rezervních včelstev i oddělků. 

Práce s oddělky nám pomůže začít s chovem vlastních matek v začátcích, kdy si ještě 

tolik nevěříme. Bez znalosti chovu matek se neobejde ani ten nejmenší chov. Tomuto 

problému jsme se věnovali v předchozích vydáních. Jak tedy na tento způsob chovu 

matek? Utvoříme klasický plodový oddělek bez matky, ale vložíme do něj plodový 

plást s vajíčky. Samozřejmě dodržíme všechna klasická pravidla pro chov kvalitních 

matek. Vše ostatní za nás udělá příroda. Když už jsme použili názvosloví „plodový 

oddělek“, řekněme si něco o jeho významu. 

Plodový oddělek – jedná se o složení včelstva umístěného v pětirámkovém úlku 

(osvědčený je styrodurový plemenáč), součástí jsou 1 – 2 rámky se zavíčkovaným 

plodem (čím pozdější zakládání, tím více zavíčkovaného plodu), zásoby, pyl. Důležitá 

je přítomnost mladušek, dále matka, či matečník. 

Můžeme s ním začít v polovině května, důležitou roli ale hraje příroda. Pokud s námi 

souhlasí, připravíme plemenáč. Ze včelstva odebereme podle potřeby tlumení rojové 

nálady zavíčkovaný plod. Dbáme, aby tam nebyl otevřený plod.  Nutná je účast 

mladušek. Doplníme ostatní plásty a za dvě hodiny vložíme matečník před líhnutím 

(nebo matku v klíce). U matečníku ne dříve než za 15 dní kontrolujeme stav kladení. 

U vypuštěné matky kontrolujeme za 7 dní, ne dříve. 

Smetenec, umělý roj – v době po letním slunovratu, kdy už se nedělají klasické 

plodové oddělky, lze využít tento způsob. Včely odebíráme například z krajních úlů, 

kam je častější zalétávání. Do tohoto smetence se přidá matka. Hmotnost kvalitního 
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smetence by se měla pohybovat mezi 1,5 – 2 kg (10 – 15 obsednutých rámků). Matku 

přidáváme v klíce uzavřené medocukrovým těstem.  

V úvodu jsme naznačili, že oddělek je vhodný i pro přidání matky do včelstva, kde 

chceme matku vyměnit. Je to důležitý krok, matku lze snadno koupit, ale ty jsou 

odchované v malých oplodňáčcích a je velký problém čerstvě oplozené matce svěřit 

hned celé včelstvo. Velice často dochází k její výměně. Zaručeně to má co dělat 

z množstvím feromonů šířených matkou. Daleko jednodušeji ji přidáme přes oddělek 

v době, kdy již má svoje včelstvo. Celý tento oddělek vložíme do včelstva, kde chceme 

vyměnit matku a kde jsme předtím původní matku odebrali. 

Na závěr něco pro ty, kteří argumentují tím, že nechtějí rozšiřovat chov.  Když 

pomineme důležitou okolnost, že rezervní včelstva jsou vhodná pro vyrovnání 

včelstev na jaře nebo pro nahrazení ztrát po zimě, je možné toto rezervní včelstvo z 

oddělku spojit s jakýmkoliv včelstvem v chovu před zazimováním. Stačí je jednoduše 

přidat celým nástavkem a včelstvo si to již dořeší samo. 

Na zdůraznění významu oddělků v chovech si zopakujeme proč tak konat. 

 Je to nejúčinnější protirojové opatření 

 Nejlepší na tom je, že tím včelstva zároveň množíme 

 Je to zdroj rezervního včelstva 

 Můžeme tak chovat matky jako úplní začátečníci 

 Lze tak bezproblémově měnit matky ve včelstvu 

 Jednoduše - je to jádrem včelaření 

 

Zpracováno podle přednášky Jana Kolomého a Petra Táborského, upraveno 

 


