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PROČ SE VĚNOVAT ODDĚLKŮM? 
JE TO DŮLEŽITÁ VČELAŘSKÁ ZNALOST 

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 

Je potřeba si uvědomit, že včela je asi je-

den z nejstarších žijících druhů a jen zlo-

mek jejího vývoje ovlivňuje člověk. Přes-

to jí už značně zkomplikoval další vývoj 

svými zásahy. V současné době je velice 

módní chovat včely, najdeme je na stře-

chách hotelů, muzeí a dokonce i ve věz-

nici. Stále zaznamenáváme masivní ná-

růst 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 ně-

která 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 zá-

sahy ve včelstvech. Jednak je to účinný prostře-

dek 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 po-

ptává stále více nákup rezervních včelstev i od-

dělků. 

Práce s oddělky 

nám pomůže začít 

s chovem vlastních 

matek v začátcích, 

kdy si ještě tolik ne-

věříme. Bez znalosti 

chovu matek se neo-

bejde ani ten nej-

menší chov. Tomuto 

problému jsme 

se věnovali 

v předchozích vydá-

ních. Jak tedy na 

tento způsob chovu 

matek? Utvoříme 

klasický plodový oddělek bez matky, ale vloží-

me do něj plodový plást s vajíčky. Samozřejmě 

dodržíme všechna klasická pravidla pro chov 

kvalitních matek. Vše ostatní za nás udělá pří-

roda. Když už jsme použili názvosloví „plodový 

(Pokračování na stránce 2) 
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oddělek“, řekněme si něco o jeho významu. 

Plodový oddělek – jedná se o složení včel-

stva umístěného v pětirámkovém úlku 

(osvědčený je styrodurový plemenáč), součástí 

jsou 1 – 2 rámky se zavíčkovaným plodem 

(čím pozdější zakládání, tím více zavíčkované-

ho plodu), zásoby, pyl. Důležitá je přítomnost 

mladušek, dále matka, či matečník. 

Můžeme s ním začít v polovině května, důleži-

tou roli ale hraje příroda. Pokud s námi sou-

hlasí, připravíme plemenáč. Ze včelstva odebe-

reme podle potřeby tlumení rojové nálady za-

víčkovaný plod. Dbáme, aby tam nebyl otevře-

ný plod.  Nutná je účast mladušek. Doplníme 

ostatní plásty a za dvě hodiny vložíme mateč-

ník před líhnutím (nebo matku v klíce). U ma-

tečníku 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 odebí-

ráme například z krajních úlů, kam je častější 

zalétávání. Do tohoto smetence se přidá mat-

ka. Hmotnost kvalitního smetence by se měla 

pohybovat mezi 1,5 – 2 kg (10 – 15 obsednu-

tých rámků). Matku přidáváme v klíce uzavře-

né 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 oplo-

zené 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 vy-

měnit matku a kde jsme předtím původní mat-

ku odebrali. 

Na závěr něco pro ty, kteří argumentují tím, že 

nechtějí rozšiřovat chov.  Když pomineme dů-

ležitou okolnost, že rezervní včelstva jsou 

vhodná pro vyrovnání včelstev na jaře nebo 

pro nahrazení ztrát po zimě, je možné toto re-

zervní 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 

(Pokračování ze stránky 1) 
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zopakujeme proč tak konat. 

 Je to nejúčinnější protirojové opatření 

 Nejlepší na tom je, že tím včelstva záro-

veň množíme 

 Je to zdroj rezervního včelstva 

 Můžeme tak chovat matky jako úplní za-

čátečníci 

 Lze tak bezproblémově měnit matky ve 

včelstvu 

 Jednoduše - je to jádrem včelaření 

Zpracováno podle přednášky Jana Kolomého 

a Petra Táborského, redakčně upraveno 

(Pokračování ze stránky 2) 

Pravidelné hodnocení 

měsíčního tématu po-

hledem mistra 

v oboru. Porovnejme  

jeho názor: 

Mám zásadu: Jedna 

dobrá matka má větší 

cenu než celé méně-

cenné včelstvo. Dob-

ře, ale naskýtá se jed-

na otázka, jak upotře-

bíme tuto matku, která již klade, má zavíčko-

vaný plod a jest zaznamenána barvou svého 

ročníku? Bylo by chybou přidat ji slabému 

včelstvu, ale i vyměnit do včelstva silného. Ob-

jasněme věc blíže. Každé včelstvo tvoří uspořá-

daný celek, tak jako továrna. Zastaví-li se je-

den díl, jeden stroj, zastaví se celá továrna. Po-

kud matku přidáme ke slabému včelstvu, pak 

to není továrna ale nemocnice, tam ani nejlep-

ší matka nic nezachrání. 

Pro rychlé vyzkoušení ušlechtilé matky cizího 

kmene, která mi byla zaslána, znám jen jedi-

nou cestu. Přidám matku silnému smetenci. 

Smetenec sestavuji vždy jen z jednoho včelstva 

a to tím, že z plodového plástu sejmeme napité 

včely. Doporučuje se, aby vážil nejméně 1 kg, 

ale ať má spolehlivé včely, totiž mladušky, kte-

ré najdeme jen na plodových plástech. Nedo-

poručuje se sestavovati smetenec z různých 

včelstev, neboť potom panuje vždy u včel jistá 

podrážděnost a nesoulad. Má-li již smetenec 

zavíčkovaný plod, ne však dříve, můžeme jej 

posílit plodovými plásty i se včelami 

z libovolného včelstva. 

Proč se přidává matka cizího původu vždy do 

smetence? Je proto mnoho důležitých důvodů. 

Smetenec, který se cítí beznadějně osiřelý, při-

jme radostně každou matku, ať jest oplodněná, 

nebo panenská, ať jest cizí krve nebo domácí-

ho původu. 

Každou zasílanou matku přidáváme samostat-

ně bez doprovodu. Pokud ji přidáváme v klícce 

s doprovodem, způsobí cizinci nepokoj a bojo-

vou náladu. Jde to udělat na zavřeném okně, 

vypustíme tam matku s celým doprovodem, 

matku vrátíme do klícky a otevřeme okno. 

Zdůrazňuji-matku v klíce přidávejte vždy bez 

doprovodu. 

Quvido Sklenar - Moje včelí matička 

 QUVIDO SKLENAR - NA NAŠE TÉMA 

Quvido Slenar nar. 

15.6.1871  - zemřel 25.5.1953   
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 V časopise Včelařství odpovídá předsedkyně svazu Jarmila 

Machová na dotazy včelařů (možná také „snad včelařů“). Některé 

dotazy jsou příliš účelové. Jako v čísle 5, kdy byl vznesen dotaz, jak 

je to se včelaři, co nejsou členy svazu. Na to se nám dostává vysvět-

lení, že mimo jiné musí svaz přijímat i požadavky na výplatu dotace 

1. D od těchto včelařů. A to jen proto, že pokud by na to nepřistou-

pil, nedostali by dotaci ani řádní členové svazu. Snad by bylo vhod-

né trochu připomenout, že již mnohokráte padly návrhy na to, aby 

si včelaři museli o dotaci požádat sami. Samozřejmě správce dotace 

by měl asi problémy, musel by jednou za rok pracovat. Navíc členo-

vé ČSV by nemohli platit příspěvky, protože shodou okolností se 

dotace vyplácí zrovna v době placení příspěvků. Myslím si, že při 

zrušení dotace 1. D by asi poklesl silně stav členské základny největ-

ší včelařské organizace. 

Petr Táborský 

PRAVIDELNÉ „ODPOVĚDI“ PŘEDSEDKYNĚ ČSV  

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  
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PŘÁTELSTVÍ A POHODA PATŘÍ KE VČELAŘENÍ 

Přihlášky odběru novin: 
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