
červen 2018 

ODDĚLKY NEDÍLNÁ SOUČÁST 

MODERNÍHO VČELAŘENÍ 

S P O L E K   K R U Š N O H O R S K Ý C H  V Č E L A Ř Ů  

Včelařské 
noviny 

Pokračovali jsme ve spolku návazným kurzem 

na chov matek. Snažili jsme se naučit, jak 

správně chovat matky. Když se nám to povedlo, 

musíme ještě najít další postup, jak tyto matky 

zařadit do našeho chovu, anebo co dělat, když 

nechci rozšiřovat chov a ostatní matky v chovu 

jsem již vyměnil. Předně je nutné připomenout 

to, co vždy zdůrazňujeme, že již od doby prv-

ních šlechtitelů se v oboru nic nového neobjevi-

lo, jen přibyly nějaké pomůcky a nějaké triky na 

zrychlení postupu. Ale postupovat můžete zcela 

klidně tak, jak to již popsal Quvido Sklenar či 

jiný odborník před mnoha lety. 

Předpokládejme, že se nám podařilo koupit 

opravdu skvělou matku. To abychom tento 

skvost přidali do silného včelstva je velice ris-

kantní. Nezřídka bývá tato matka včelstvem od-

straněna. Má to na svědomí pravděpodobně 

ovlivnění hormony, které ve včelstvu kolují. Da-

leko lépe to však probíhá v malém včelstvu, te-

dy v oddělku. 

Hlavní důvody, proč oddělky dělat, jsou určitě 

tyto: 

Nejúčinněji se tak tlumí rojová nálada. Je to 

pouštění žilou, důležité je konat tak v pravý čas. 

Nejlepší na tom je, že tím současně včelstva 

množíme. Je to jádrem včelaření, obzvlášť, když 

se včelám snažíme odebrat jejich odvěký pud 

množení – rojení. Je to zdroj rezervního včel-

stva. Také tak můžeme chovat jednoduše matky 

Styrodurový plemenáč na 5 rámků 

Nástavek na čtyři oddělky 
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už jako začátečníci. 

Jak postupovat? 

Nejefektivněji lze oddělky tvořit za pomoci pě-

tirámkového styrodurového plemenáče. Velko-

chovy nejvíce využívají plemenáč o velikosti 

klasického nástavku, pro čtyři oddělky, kdy 

v závěru poslední matka slouží jako základ pro 

rezervní včelstvo. Na obrazové příloze jsou obě 

pomůcky. 

Z čeho dělat oddělky? 

Máme dvě základní metodiky. Obě jsou známé 

od samého začátku cíleného chovu včel. Jed-

nak je to plodový oddělek – tvoří ho 1 až 3 

zavíčkované plásty, zásoby, pylový plást. Vklá-

dáme do něj otevřený matečník, matečník 

před líhnutém matky, neoplozenou matku 

anebo oplozenou matku. 

A další je smetenec. Ten používáme hlavně 

po slunovratu, kdy již vynecháme klasické od-

dělky. Je to vlastně umělý roj, včely může na-

mést z více včelstev, přidáme do něj matku, 

nejlépe oplozenou a usadíme. 

Postup pro oddělek. 

• Připravíme si plemenáč 
• Ze včelstva do něj vložíme 1 -3 plodové 

rámky (jen zavíčkovaný plod) 

• Pokud zůstane na stejném stanovišti – 
sklepeme mladušky, vložíme plást zásob 
a pyl  

• O dvě hodiny později – lépe však večer – 
vložíme matečník nebo klícku s neoplo-
zenou matkou, či oplozenou matku v 
klícce 

• U matečníků za 15 dní (ne dříve) kontro-
lujeme kladení matky 

• U klícky s matkou kontrolujeme kladení 
za 7 dní (ne dříve) 

• Pokud musíme přikrmovat, používáme 
jen medocukrové těsto, tekuté krmení 
může vyvolat loupeže 

Na závěr si připomeneme všechny výhody této 

činnosti. Předně tak můžeme celkem úspěšně 

bojovat proti rojovým náladám. Výhodou je, že 

tím i omlazujeme včelstvo. Dobře tak lze při-

dat a chovat matky. Důležitá pro nás v této do-

bě jsou záložní včelstva proti nečekaným kala-

mitám (nebo spíše pravidelným).  Je to vhod-

ný systém pro rozšíření chovu a zanedbatelná 

nemusí být ani obchodní aktivita chovu. 

Argument, že nechci rozšiřovat vlastní chov 

taky neobstojí. Na konci sezony již hotové re-

zervní včelstvo můžete spojit s jiným včel-

stvem v chovu bez jakýchkoliv problémů. Včel-

stvo přidáme i s nástavkem na včelstvo 

v chovu, ostatní necháme na včelách, mohou 

být moudřejší, než včelař. 

Z materiálu spolku připravil Petr Táborský 

 

Pomůcka pro  sběr smetence: 

1. Smyk 

2. Větrací mřížka 

3. Mateří mřížka 

4. Otvor pro krmivo 

5. Otvor pro přidání matky 
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Pravidelné hodno-

cení měsíčního té-

matu pohledem 

mistra v oboru. 

Pohlédněme na je-

ho názor: 

Při slovním spojení 

„umělé roje“  mi na-

skakuje husí kůže. 

Když se budeme řídit 

postupem sestavení 

včelstva ze smetence, 

je to roj přirozený. Tomu dávám přednost při 

množení včelstev. Přirozeně pojednám i o způ-

sobu „oddělek“ , ač nepatří k mým oblíbeným. 

Zcela nesouhlasím se způsobem, který také 

včelaři praktikují: rozdělí včely na dva díly, je-

den s matkou a druhý si odchová novou mat-

ku. Je to pro kočku. Osiřelá část včelstva oby-

čejně ztratí hlavu a ve zmatku narazí mateční-

ky ze staršího plodu. Z nejstarší, a tedy 

z nejméněcenné buňky vyběhne první matka a 

vyhubí další, které jsou lepší.  

Jistějšího úspěchu můžeme docílit, ponechá-

me-li jedné části starou matku a druhé části 

přidáme ihned mladou, oplodněnou matku, 

ovšem ne volně, ale v klícce. Takový oddělek se 

daří, neboť matka klade hned první dny a jde 

rychle do rozvoje. Kdo si tento způsob dobře 

rozmyslí, bude jej následovati. I tento způsob 

ukazuje nám však bezpodmínečně jedno: Bez 

chovu matek není výnosného včelaření. 

Nahodilé matky z méněcenných rojů, nebo do-

datečně vypěstované matky z malých oddělků 

zeslabují včelín. Jen pečlivým plemenným vý-

běrem z plnocenných čeledí vzrůstá včelín. 

Jest to nutno vždy a všude stále zdůrazňovat. 

Jest svatou povinností spolků zahájit za všech 

okolností boj proti bezcenným matkám, které 

nám zanechají potomstvo, vyžadující neustálé 

péče, ale nedávající žádný užitek. 

Stačí jeden rok, abychom v obvodu spolku vy-

hubili bezcenné matky, nahradili je matkami , 

vychovanými z nejlepších včelstev a uvidíme 

hned velký pokrok. 

Sám od sebe se nezdvíhá žádný podnik, vždy je 
potřeba především činů. A naše činy nejsou 
ani tak obtížné, a proto chutě k dílu na všech 

 TÉMA MĚSÍCE POHLEDEM MISTRA 

Quvido Slenar nar. 

15.6.1871  - zemřel 25.5.1953   



Včelařské centrum 

43511  LOM 

 

Telefon: 602434344 

E-mail: apiscech@gmail.com 

Ze života spolku 

Spolek se zapojil do aktivit iniciovaných PSNV CZ k problematice 

rostlinolékařského zákona, který ve svém znění nic neřeší, ale vče-

lařům notně komplikuje život. 

Zástupci včelařských spolků se shodli při jednání na společném po-

stupu při oznamovací povinnosti zemědělců vůči včelařům a úda-

jům v LPIS.  

Toto společné stanovisko včelařů ČR bude předáno MZE jako zá-

vazný požadavek ke změně legislativy rostlinolékařského zákona. 

Jen ale přemýšlíme, k čemu nám bude i úplná informace o stříkání 

jedů. Asi abychom včelkám vysvětlili, že tam v tu dobu nemají létat. 

Změny. 

Červnový kurz na téma med a jeho uskladnění se posouvá na dvou-
denní výjezdní kurz na farmu Jana Kolomého do Jeseníků – říjen. 
V červnu se budeme věnovat včelám, v červenci nemáme plánované 
žádné setkání, takže se sejdeme až 31. srpna. Rovněž další noviny 
spolku, jako každý rok, vyjdou až v polovině srpna jak dvojčíslo čer-
venec–srpen. Bohatou úrodu medu přeje redakce spolku. 

S P O L E K   
K R U Š N O H O R S K Ý C H  
V Č E L A Ř Ů  

FOTO MĚSÍCE 

PŘÁTELSTVÍ A POHODA PATŘÍ KE VČELAŘENÍ 

Přihlášky odběru noviny: 

www.skvapis.cz 


