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Jarní rozšiřování prostoru a stavba díla 
 

Dokud není na dohled kvetení ovocných stromů, tak snad kromě nějaké zběžné kontroly nebo jiného akutního 

důvodu do včel nejdu. Do té doby je jakýkoli pokus o rozšíření špatně. Včely nyní začaly  

s obnovou dělnic ze zimní na letní generaci a prostoru na kladení matky je vždy dost. A to i tehdy, kdy se to nezdá. 

Včely totiž zimovaly zalezlé v prázdných buňkách a přes zimu i spotřebovaly něco zásob, tedy určitou část buněk 

uvolnily. Navíc je včel v této době v úle relativně málo a je stále docela zima, proto o nějakém masivním plodování 

nemůže být řeč. Ale k vlastnímu rozšiřování. 

Základem je fakt, že ke stavbě díla je nutný dostatek včel, teplo a snůška. Pokud cokoli chybí, stavba buď skomírá, 

nebo v horším případě ustane. Protože je to všude jinak, jsou časové termíny odvozeny od předpokládaného 

rozkvětu ovocných stromů.  

 

Týden před předpokládaným rozkvětem, ne dříve!!!!! zezadu, nebo z boků (podle způsobu stavby teplá / studená) 

vyjměte z horního nástavku 2 prázdné souše. "Prolistujte" ostatní rámky a první 2 mezistěny vložte do 

bezprostředního kontaktu s plodem, ale ne mezi něj. Prostě z obou stran na okraje plodového tělesa. Je dobré, když 

má být 3 - 4 dny hezky. V takovém případě včely předložené mezistěny obratem postaví a matka zaklade.  

Pokud by mělo být chladněji, včely předložené mezistěny prostě neobsadí a vlastně se nic neděje. Samozřejmě po 

oteplení se na ně vrhnou s o to větší energií.  

 

Rozkvětem ovocných stromů můžete vložit další, tentokráte už 3 mezistěny. Předpokladem je, že minule vložené 

mezistěny jsou postaveny a zakladeny, nebo se tak stane do 1 - 2 dnů. Pokud to není, raději vyčkejte, abyste včelstvo 

"nepodtrhli". Po jedné na kraje plodového tělesa, jednu už můžete dát i doprostřed plodu. Opět – bude-li chladno, 

včely se z krajních mezistěn stáhnou, ale tu uprostřed plodu každopádně postaví a matka zaklade. Samozřejmě 

všechny přebytečné rámky vyjmout a zatím uskladnit. Kdyby včely "měly" na nasazení druhého nástavku, je to 

možné, ale rámky se musí srovnat "nad sebe". Včely milují komín. Dozadu, do volného prostoru zaparkujete klidně 2 

- 3 mezistěny. Na ně dojde opět za týden. Tento termín, tedy rozkvět ovocných stromů je zároveň ideálním datem 

pro vložení různých nedostavěných souší, zejména panenských z loňského roku. Když jsou vloženy do plodiště, jsou 

matkou dychtivě zakladeny, takže nikdo nemá šanci rozpoznat, že byly stavěny vlastně "nadvakrát".  

 

Zhruba týden po rozkvětu ovocných stromů vložte, nebo prohažte další mezistěny. Do plodiště opět kolem plodu, 

nahoru mezi již postavené. Ale tak, aby nikdy nepřišly dvě nepostavené vedle sebe!!! 

Je dobré oddělit plodiště, alespoň v této fázi mřížkou. Jinak matka uteče nahoru do tepla a včely ty spodní někdy 

nestaví moc ochotně. S mřížkou dole musí, protože matka nemá kde klást a nahoře je teplo, takže opět ideální 

podmínky. 

Takto si to můžete několikrát cca v týdenních odstupech ( a podle počasí) zopakovat. Budete se divit, kolik mezistěn 

dovedou včely takto postavit. Samozřejmě, pokud stavíte pouze s proužky místo mezistěn, je stavba podstatně 

pomalejší. Ale i tak se dá. Technologický postup je v podstatě vždy stejný. 

 

 

 

 

 

 

 


