
Vážení přátelé včelaři. 
 
 
 Blíží se konec května. Studeného května. Lidová pranostika uvádí: „Studený máj, v stodole 
ráj“. Máme tedy optimistickou předpověď, že bude dost chleba. Doufejme, že chleba dobrého  
a zároveň cenově dostupného. Snad k němu bude i mléko. Jen toho strdí bude asi poskrovnu. 
 Pro nás včelaře nejsou dosavadní vyhlídky do letošního včelařského roku právě nejlepší. 
Jaká je vlastně aktuální situace v našich chovech? Pokud jsme nic v péči o včely nezanedbali, máme 
v úlech poměrně dostatek včel, dostatek plodu, ale až na výjimky velmi málo sladiny, kterou stačily 
včely až dosud do úlů přinést. Je tomu tak proto, že ve včelstvech je už velmi málo dlouhověkých 
zimních včel a ty mladé letní včely při nízkých teplotách prostě nemohou za snůškou vylétnout. 
 Co můžeme v této situaci dělat? Hotové návody budeme v knížkách nebo na sociálních 
sítích jen těžko hledat. I když současné podmínky intenzivní snůšce nepřejí, měli bychom si 
zachovat svoje včelstva v dobré kondici na dobu, až se podmínky (doufejme) pro vydatnou snůšku 
zlepší. Dnes bychom měli zejména zabránit tomu, aby se včelstva dostávala do rojové nálady  
a včelstva se opravdu rojila. Včelstvo, které se vyrojí již sotva přinese hodně medu. 
A odchycené roje také nedokáží dosáhnout zázračné snůšky. Opět lidová moudrost praví: „Májový 
roj za fůru sena“. Do konce května zbývá pár dnů a k vydatné snůšce se zatím neschyluje.  
Věřte, že je za pár minut dvanáct, ve včelstvech jsou už touto dobou rojové matečníky v různých 
fázích vývoje. Včely už čekají pouze na pěkné počasí a až se začátkem června oteplí, roje začnou 
vyletovat. Chladné počasí bylo letos proti nám, včely se dlouho držely na husto v plodišti a rojová 
nálada je téměř sázkou na jistotu. Máte posledních pár dní s tím něco udělat … 
  Známe celou řadu opatření, jejichž naplněním umíme překotnému rojení z valné části 
zabránit. V plodištích vytvářejme dostatek prostoru pro čerstvý plod. Převěšujme plodové plásty 
před líhnutím do medníků. Na jejich místo vkládejme mezistěny.  Zakladené a zavíčkované stavební 
rámky vyřežme a vytavme. Na uvolněné místo vkládejme stavební rámky nové. Vytvářejme 
oddělky. Nebudeme-li mít hojnost medu, ať máme alespoň nová včelstva s mladými matkami. 
Výměna matky přidáním oddělku s mladou matkou je nejspolehlivější cesta k její výměně. Někdy 
se setkávám s námitkou proti vytváření oddělků, že daný včelař nechce rozšiřovat počet včelstev  
v chovu. O to však vůbec nemusí jít. Oddělek nám může pomoci právě při výměně staré matky  
za mladou stejně jako zazimovaný oddělek nám po zimě může pomoci nahradit případnou zimní 
ztrátu včelstva.  Při zakládání oddělků můžeme narazit na problém kde vzít zralý matečník případně 
mladou matku. Využijme jednoduchého řešení. Do takovéhoto oddělku vložme plást s matečníkem 
nebo jen vyříznutý štěp s matečníkem anebo jen plást s nejmladšími larvičkami nebo vajíčky,  
ze kterého včely mohou panušku odchovat.  
 Ještě krátkou poznámku k medu mi dovolte. Každý normální včelař bude dychtivě vyhlížet, 
zda mu včely dají čerstvý med. V této dychtivosti je však skryto jedno nebezpečí. Jmenuje se 
netrpělivost. Pokud se nějakého medu dočkáme, neměli bychom dopustit jeho znehodnocení. 
Nechme med před vytočením řádně vyzrát. Nevytáčejme med s vysokým obsahem vody. Hrozí 
přitom nebezpečí, že med s vysokým obsahem vody začne kvasit a vaše celoroční práce přijde 
vniveč. Zvažme, zda upřednostníme rychlý peněžní zisk z výkupu medu nebo slušnou cenu za med 
prodaný „ze dvora“.  Snažme se vytvořit si stabilní okruh odběratelů medu, kteří se stanou 
pravidelnými zákazníky, když budou vědět, že za rozumnou cenu dostanou med v nejvyšší kvalitě.  
Pro skladování medu využívejme vhodné nádoby způsobilé pro skladování potravin, které je možné 
dobře uzavřít. Vzpomeňme, že med má schopnost vstřebávat vzdušnou vlhkost, a také různé pachy 
z okolí. Ani jedno mu neprospívá – vlhkost zvyšuje podíl vody v medu, pachy kazí jeho chuť.  
Medu nejlépe vyhovuje temná místnost se stálou teplotou. Při prodeji nabízejme med řádně 
ošetřený, kvalitně zabalený, případně také předpisově označený. 
 Závěrem mi dovolte připomenout slogan našeho někdejšího emeritního předsedy,  
přítele Ing. Osmika: „Každý občan má svého lékaře. Každá rodina by měla mít také svého včelaře.“  
 
          Oldřich Koubek 


