
V ČEM VČELAŘÍME 

 

 

 

Včelaříme v nádherné přírodě Královéhradeckého kraje, kde máme v sadech, lukách a lesích umístěny 

naše včelnice. 

 

Úly 

Pro náš chov využíváme moderní nástavkové úly typu střední Langstroth rámkové míry 44,8x18,5 cm, 

dřevěné o síle stěny 25 mm. Momentálně si také testujeme dva úly 39x24 cm s nástavky z tvrzeného 

plastu od Miroslava Sedláčka z Bučovic.  

 

Rámky  

Využíváme převážně rámky typu Hofmann bez mezerníků. Jednak mi lépe vyhovují při práci, protože i při 

zalepeném úlu vsouvaný rámek krásně vklouzne mezi dva sousední jako po drážce. Hlavně však v 

tenkostěnných úlech vytváří rozšířené bočnice rámků druhou stěnu, přičemž mezi ní a stěnou úlu vzniká 

vzduchová tepelná izolace. Drátkujeme vodorovně nerezovým drátkem a dopínáme zvlňovačem. 

 



Dna 

Dna používáme zásadně oddělitelná vysoká, tzv. varroa dna, o výšce 10 cm. Dna mají celozasíťované dno. 

Hlavní výhodou je jednoduchost práce. S těmito dny nerušíte včely při odběru zimní měli, protože ta 

propadá sítem na zasunutou podložku. Nic neotvíráte, včely nerušíte. Měli máme navíc stále dost, 

protože včely ji nemohou vynést. Dokonalá diagnostika spadu roztoče Varroa destructor je hlavní 

výhodou tohoto typu dna. Tip! Můžete si ji usnadnit pomocí rastrovaných podložek pro počítání spadu 

roztočů. Snadno čistíte, snadno zadním otvorem provádíte aerosolové ošetření, snadno vkládáte 

pylochyty. 

V současnosti využíváme 2 typy. Pro úly Langstroth používáme dno lehké, celozasíťované nerezovým 

sítem. Česno je přes celou šířku s dodatečnou zužovací lištou na zimu, která pouhým otočením slouží i 

jako úplná uzávěra pro transport. Pod sítem je zasunuta plastová podložka s lištou. Skvělé je, že při 

podzimní fumigaci tuto podložku jednoduše zadním otvorem vsunete na síto a lišta zároveň na dobu 

fumigace uzavře česno. Jednoduché, efektní, bez práce. 

Nyní testujeme obdobné dno pro rozměr 39x24 cm od M. Sedláčka. Dno se liší pevně vestavěným 

letákem s bočními protivětrnými clonami. Česno není přes celou šíři, ale je tzv. dírové, úžší a vyšší, neboť 

výrobce tvrdí, že včely se z přírody spíše orientují na bod, než-li na úzký podlouhlý otvor. Zajímavostí je 

polohovatelná plastová zásuvná podložka pod sítem. Při horní poloze je dno plně utěsněné a využívá se 

to v zimě a na jaře pro udržení tepla pro plodování. Při dolní poloze do úlu pustíme vzduch, což v květnu 

pomůže mírnit rojovou náladu. 

 

Krmítka 

Krmení u nás provádíme kapsovými krmítky místo 2 rámků na 4 l roztoku. Krmítka mají dřevěný plovák, 

který nikdy úplně neklesne až na dno, takže včely mohou roztok beze zbytku zužitkovat. Po vyjmutí 

krmítek vznikne v nejhořejším nástavku mezera pro fumigaci. 

 

 

http://www.varroamonitoring.cz/

