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Vyrovnaná včelstva 

základ úspěchu  

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 

Pokud jako úspěšní 
včelaři chceme praco-
vat efektivně, pak je to 
práce s vyrovnanými 
včelstvy po celý rok. 
Vyrovnaná včelstva 
nám umožňují prová-
dět všechny potřebné 
zákroky stejně a ve 
stejnou dobu. 
Hlavní výhodou je po 
jarním vyrovnání včel-
stev pak bezchybné 
provedení protirojo-
vých opatření, neboť 
včelstva se dostanou na 
vrchol rozvoje v jed-
nom termínu. Spolu s 
protirojovými opatře-

ními je možné také jednorázové zvládnutí chovu 
matek a vytvoření potřebných rezerv s malou syn-
chronizovanou časovou náročností. 
  
Vyrovnávání včelstev na jaře velmi úzce souvisí s 
přípravou včelstev na zimu. Pokud dokážeme při-
pravit včelstva na zimu v optimálním počtu dlouho-
věkých včel z podletí a mladou výkonnou matkou, 
pak nám včelstva zimují v podstatě beze ztrát a mají 
dobrý rozvoj a nepotřebují velkých vyrovnání a ko-
rekcí. 
 
Pokud chceme docílit na jaře zcela vyrovnaných 
včelstev, je dobré mít k dispozici cca 10-15% zálož-
ních včelstev s mladými matkami. Nástavkové sys-
témy a vedení včelstev bez rojení nám tvorbu re-
zervních včelstev umožňují a zároveň řeší výměny 
matek 

V  případě možností použití rezerv je už vlastní vy-
rovnání  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 klícková-
ní. Spojení slabších včelstev lze provést také bez vy-
hledávání 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 podletí začínáme rozho-
dovat 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 včel-
stva na příští rok týká. 

Vyrovnávání včelstev na jaře. 

Jan Kolomý 

autor 
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Všeobecné včelařské pravidlo říká: jarní 

snůšky jsou vždy a jsou pravidelné, na 

rozdíl od snůšek letních a hlavně medovico-

vých, které jsou nepravidelné a tak trochu vče-

lařská 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 jar-

ních snůšek dokonale připravil. Využití jarních 

snůšek je především ovlivněno silou včelstev, 

dobrým, teplým a úživným stanovištěm a ve-

dením včelstev.  

Příprava k využití jarních snůšek znamená do-

sažení maximálního  medného užitku a využití 

potencionálu množení včel. Začíná v podstatě 

již na jaře roku předchozího. Na vytvoření 

dobrého, zdravého a silného včelstva je potře-

ba vynaložit celý včelařský um a pokud včel-

stva nespojujeme, trvá tvorba silného včelstva  

obyčejně až dva roky.  

JARNÍ SNŮŠKY, JEJICH VYUŽITÍ A CO JE PODMIŇUJE 

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 včel-

stva v roce příštím a tím i o celém úspě-

chu. Na jaře, těsně před snůškou, se po-

tom 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 nastartu-

jí a mají i silný ozdravný vliv proti nosemě. Na 

ty však každý rok nelze spoléhat a potom dvoj-

násobně platí dobrá připravenost vyzimované-

ho 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 sledová-
(Pokračování na stránce 3) 
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ní zatížení včelstev varroázou. Pokud ji zjistí-

me, pak provedení včasných preventivních 

opatření. 

Při přípravě silných včelstev v podletí, po po-

sledním vytočení, musíme se zaměřit přede-

vším na následující stavy včelstva: 

Dostatečný prostor, síla a zdraví včel-

stva, mladá výkonná matka, optimální 

množství a uložení glycidových a pylo-

vých zásob. 

První podmínkou je dostatečně velký prostor 

na zimu přizpůsobený potřebám silného včel-

stva, které potřebuje velké plástové plochy 

k výchově včel zimní generace. Dnešní více-

prostorové zimování je již téměř samozřejmos-

tí a nutností.  

Včelstvo při nepřetržitém kladení po celou se-

zónu musí mít mladou a výkonnou matku. Po-

kud tomu tak není, je nutné provést její výmě-

nu. 

V případech, kdy došlo v sezóně u včelstva k 

delšímu výpadku plodování, rojení, ztrátě mat-

ky a tím snížení počtu mladých včel, pak 

k zachování síly včelstva a vyrovnání síly ne-

stačí 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 snůš-

ky, 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 se-

zení včel. Nevhodně uložené pylové rámky 

z okrajů úlů, kde by nebyly včelami na jaře vy-

užity, ponecháme ve včelstvech, ale pouze je 

přemístíme nahoru, max. cca 10cm 

k předpokládanému sezení a plodování včel-

stev 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 slu-

novratu na krycí folie včelstev, který demon-

struje 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 roz-

šíření a zabránění rojení. Rozšiřovat 

včelstva je nejlépe mezistěnami z kvalitního 

vlastního vosku a uchovanými  mednými sou-

šemi, které se nám podařilo uchovat ve stej-

(Pokračování ze stránky 2) 

(Pokračování na stránce 4) 
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ném 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 po-

třeba 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 při-

vésti a pracovati k tomu, aby se nám 

včelstva nerojila. Včelstvo, které dalo 

roj, nedá nikdy takového užitku medné-

ho. 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 myslí-

cího včelaře jest tedy předejít a co nej-

vážněji se snažiti, aby naše včelstva ani 

na rojovou myšlenku nepřišla, tj. hoj-

nost práce a stálé zaměstnání jim dáti 

atd.“ 

Samozřejmě dneska známe účinné metody za-

bránění rojení a tím snadněji předcházíme ztrá-

tám 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, do-

plnit 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 

 

 Znovu po-

hlédneme pod 

pokličku klasi-

kovi a podíváme 

se, co říkal on na 

toto téma. Opě-

tovně se nám po-

tvrzuje, že se vy-

platí ohlížet se 

zpět, porovnávat 

a přizpůsobovat již objevené po-

stupy dnešním podmínkám. 

Moje včelí matička: kapitola Zamezení 

rojení 

 Má-li včelař plně obsazený včelín a od-

povídá-li počet čeledi jeho prostředkům a snůš-

kovým poměrům místa, má pak jedinou snahu, 

a to zamezit rojení, neboť roje zmenšují sklizeň 

medu. Ví dobře, že získává hlavně medem, vče-

laří pro med. Kterak zamezit rojení? ptá se 

mnohý čtenář. K dosažení tohoto cíle jsou dva 

prostředky; předně věnovat se chovu včelstva, 

které se nerado rojí, a všechna ostatní včelstva 

vyloučit. Za druhé, varovat se všeho, co podně-

cuje rojení. Není dobré dovážet včelstva 

z daleka. Bylo již mnohokrát prokázáno, že po-

(Pokračování na stránce 6) 

Quvido Slenar nar. 

15.6.1871  - zemřel 25.5.1953   

 

Co na to klasik? 
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Výstava se konala v Gratzu - Prämstädtu v areálu volného času. Celý prostor byl dokonale ko-
merčně využit. Na volném prostranství u haly byli prodejci rámků a úlů. Prodej se realizoval 
přímo z nákladních aut. Prezentovali se zde rovněž vystavovatelé kočovné a nakládací techniky. 
V hale pak bylo možné najít velké množství vybavení pro jednodušší práci.(Výběr najdete ve 
fotogalerii se stručnými popisky). 
  
Důležitým bodem konání výstavy jsou také odborné semináře a diskusní kluby. Pro nás zajíma-
vé bylo zjištění, jak je řízen celý systém v Rakousku. Do vedení oboru včelařství zasáhl loňské-
ho roku sám rakouský ministr zemědělství. Došlo ke sloučení řízení oboru do jednoho subjek-
tu, který zastřešuje všechny spolky:  Die Biene. Došlo také k m asivní obm ěně včelař-
ských představitelů, včetně ustanovení nového předsedy. 
Dle tvrzení hlavních představitelů je celé včelařské dění výlučně řízeno a ovlivňováno komerč-
ními včelaři, kteří se počítají již od stavu 30 včelstev a je jich v Rakousku okolo 500. (Dovedete 
si představit, kolik by bylo u nás profesionálních včelařů? – poz. redakce). 
Ostatní malovčelaři a hobby se přizpůsobují. Ostatně systém pro ně má své výhody. 
 
Obdobnou situaci jsme zaznamenali i v sousedním Německu. Vše bylo popsáno v loňském 
článku „Seminář na farmě Geller“. 
 
Jako jedna z mnohých zajímavostí na výstavě mě zaujala prezentace připravená spolkem ACA. 
Jedná se o vysokou úroveň plemenných chovů včely kraňské. 

Foto a text Jan Kolomý, čestný člen spolku 
 

Fotogalerie: 

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA 

VČELAŘSKÁ VÝSTAVA A SEMINÁŘE V GRATZU 

Odvíčkovací stroj—3429 EURO Odzkoušená plnička medu Detail plničky 

Firma Lysoň—výrobky známe i z českého trhu Praktický ruční odvíčkovací nástroj 



Včelařské centrum 

43511  LOM 

Telefon: 602434344 

E-mail: apiscech@gmail.com 

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: Jan Kolomý-Gratz-výstava kočovné techniky 

PŘÁTELSTVÍ A POHODA PATŘÍ KE VČELAŘENÍ 

Přihlášky odběru novin: 

www.skvapis.cz 

dobná včelstva, přenesená do 

krajiny s novými snůškovými po-

měry, z počátku propadají také 

rojivé horečce. 

 Prostředky rojivost podpo-

rující, kterých se včelař – medař 

varuje, jsou tyto: Malé a těsné 

obydlí včel, stará matka, málo 

příležitosti ke stavbě, podněcova-

cí krmení, přeplněné úly, velké 

teplo, opožděné nasazení mední-

ků a opožděné vybírání medu. 

 Prosím tě, milý příteli, 

napiš si následující větu velkými 

písmeny do včelína, abys ji měl 

neustále na očích: „Před hlavní 

snůškou není žádné včelstvo 

dost silné“. Kdo je slabý, ať 

zmizí, svět náleží silným. Je to 

sice tvrdé – ale ve včelaření nut-

né. 

(Pokračování ze stránky 4) 

Moje včelí matička 
Praktická učebnice chovu včel a matek 

Podle 2. vydání z r. 1926 přeložil 

Josef Choura předseda včelařského spolku podtatran-

ského 


