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Trocha historie I.

• 4 000 let před naším letopočtem – Egypt – v 
povodí Nilu - hliněné ležany

• V Evropě v pravěku – lesní včelařství – brtě –
včelstva medobraní nepřežila

• Později včelaři začali používat řadu pomůcek, brtě
přenášeli k domovu a začali i cíleně vyrábět –
špalkové úly – kláty, dále bedněné úly, košnice

• Ve druhé polovině 18. století – Francie – úly 
dělitelné – úl Abbé Émile Warré

• U nás Josef Antonín Janiš



Brtnictví



Slaměná košnice



Trocha historie II.

• Sestrojení samostatného rámku – P.I. Prokopovič 1813 
– 1814

• V našich zemích Jan Wunder a v polském Slezku
Johanes Dzierzon – ve 40-tých letech 19. století –
pohyblivé loučky. 

• Dále Jan Nepomuk Oettl – nástavkové úly (Janiš) ze 
slámy s pohyblivými loučkami a později i rámky

• V roce 1851 Lorenzo Lorraine Langstroth sestrojil 
nástavkový úl vlastní konstrukce. K nám se myšlenky o 
„amerikánech“ dostaly ke konci 19. století – 100 let po 
Janišovi – výsledkem bylo schválení jednotné rámkové 
míry 39 x 24 na sjezdu včelařů v Brně   



Slaměné nástavkové úly
(př. Matěj)



Vnitřní uspořádání slaměného 
nástavkového úlu



Trocha historie III.

• U nás počátkem 20. století kompromisní úly zadem 
přístupné, nedělitelné jako Švarcův budečák, Pražan, 
Gerstrung nebo Univerzál.

• Dále rámkové míry 37 x 30 cm a na Slovensku 42 x 27,5 
cm úl Čechoslovák 

• Dále Tachovský nástavkový úl 39 x 24 cm, Třeboňský 
nástavkový úl 39 x 27,5 cm

• Dále Dadant
• Teprve po roce 1970 u nás pokusy s nízkonástavkovými

úly,, počátkem 21 století ing. Řeháček vyvinul vlastní úl 
Eurodadant, vznikla i „Pracovní společnost 
nástavkových včelařů“      
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Trocha teorie I.



Trocha teorie II. 
Požadavky na úl z hlediska současného včelaření

• Musí včelstvu poskytnout prostor pro jeho rozvoj, 
uložení zásob, chránit před nepřízní počasí, 
umožnit jednoduché ošetřování včelstva

• Přístupný shora, nástavkový prostorově variabilní 
• Zimní hrozen by měl mít tvar koule s možností 

pohybu za zásobami
• Zimní prostor by měl být vyšší než šíře rámku asi 

jeden půl krát
• Tepelná izolace je stále diskutovanou otázkou
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II. Schéma meziplástové mezery
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Zkosená horní
loučka

d)

7 – 8 mm

Nedochází k prostavování



Trocha teorie III.
Co je cizí prostor ?



Zimující včelstvo 
v jednom prostoru - nástavku

• Moravský univerzál, Budečák, …

Pohyb po zásobách

Česno

Zimující 
včelstvo



Zimující včelstvo
ve čtyřech nízkých nástavcích
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Zimující včelstvo 
ve třech nízkých nástavcích
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Zimující včelstvo
vysoký a nízký nástavek
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Různá krmítka

• Jakubovské

• Ukrajinské

• Balonové

• Sklenice s děrovaným víčkem

• Kapsové
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