
 

 

Vážení přátelé, včelaři, 

 

 ještě před dvěma týdny jsem psal, že letošní zima se někam zatoulala a asi se již 

nedostaví. A ejhle, přišel březen, měsíc, v němž již netrpělivě očekáváme příchod jara 

a nás trápí noční mrazy, s letošními až dosud nejnižšími teplotami. Mezi tím jsme absolvovali 

výroční členskou schůzi, na které jsme přijali usnesení a s ním rozhodnutí, že v základní 

organizaci všichni uskutečníme ve včelstvech jarní nátěr plodu.  K tomu jsme také obdrželi 

výsledky vyšetření zimní měli na varroázu. Výsledky nejsou dramaticky špatné, ale také 

nepotvrzují předpoklad, že varroáza je na ústupu. Celá čtvrtina včelařů v ZO má ve výsledku 

tři a více roztočů na jedno včelstvo. Pro ty už je povinností uskutečnit jarní ošetření včelstev 

ze zákona. Nejen podle našeho usnesení. 

 Právě mrazivá rána a poměrně nízké teploty i v průběhu dne představují problém. 

Vnější teplotní podmínky znesnadňují a někdy i znemožňují náš vstup do včelstev.  

V úlech však již kypí život, probíhá v nich plodování a odklad jarního ošetření představuje 

nebezpečí, že při pozdním jarním nátěru se setkáme s tím, že ve včelstvech najdeme 

nadměrné množství zavíčkovaného plodu. Asi nikdo bychom nechtěli doslovně dodržovat 

podmínky ošetření, a sice že bychom měli část plodu ve včelstvech vyřezávat. Využijme proto 

každé chvilky, kdy odpolední teplota vzduchu vystoupí k nějakým deseti stupňům, při nichž 

se zimní chomáč v úlu rozvolní k tomu, abychom jarní ošetření provedli. 

 V přírodě se jarní vývoj rostlin nezastavil ani nízkými teplotami vzduchu. Líska obecná 

již rozkvetla a noční mrazy ji většinou sežehly, takže již mnoho pylu včelám nenabídne.   

I květy olše lepkavé, které v některých lokalitách začaly rozkvétat jsou již mrazem zasaženy  

a nelze očekávat, že na nich včely najdou obvyklé množství pylu, tolik potřebného pro jarní 

plodování.  Právě proto, že rozvoj včelstev pokročil, je důležité se do úlů, u nichž 

předpokládáme nedostatek zimních zásob, podívat a za příznivých povětrnostních podmínek 

provést krátkou a šetrnou prohlídku a s ní spojit jánošíkovský manévr se zásobami. Zásoby  

ze včelstev, které mají přebytek, převěsíme do včelstev, kde je zásob nedostatek.  

Chytrý včelař, který myslí dopředu, má odloženo několik rezervních zásobních plástů právě  

pro tento účel. Zároveň můžeme pomoci včelstvům při hospodaření s teplem. Strůpky úlů 

zateplit, úlový prostor zúžit tepelnými přepážkami, tzv. Blinovkami, připravit se ke spojování 

včelstev nebo jejich posilování přezimovanými oddělky, jakmile to povětrnostní podmínky 

umožní. Rozhodně v chovech nedržet slabá včelstva. Taková nepřinesou valný užitek, a navíc 

se mohou stát zdrojem nákaz ohrožujících včelstva zdravá a životaschopná. Neměli bychom 

zapomínat, že v této době včelstva k rozvoji potřebují i dostatek vody. Včely by neměly mít 

zdroje vody daleko. Má-li včela donášet na velkou vzdálenost studenou vodu, snadno 

prochladne a do úlu nedoletí. Podchlazena padne a zahyne. 



 Zjistíme-li, že včelstva nemají dostatek potravy a nemáme-li možnost provést manévr 

se zimními zásobami, pomůžeme včelám jinak. Dobře nám poslouží květový med nebo 

medocukrové těsto. Zejména ke zpracování MCT těsta budou včely potřebovat již zmíněnou 

vodu. Nezapomínejme však ani na to, že každý náš zásah do uspořádání v úlu znamená  

pro včely rušivý moment. My včelám svým zásahem narušíme zavedený pořádek, který  

po nás musí napravovat. Dopřejme jim proto také klid a nevstupujme do úlů zbytečně. 

 Připomeňme si také ve včelařské tradici zmiňované pravidlo čtyřiceti dnů. Jak mu 

správně rozumět?  Od položení vajíčka je potřeba tří týdnů k tomu, aby se vylíhla mladuška. 

Ta pak další tři týdny pracuje jako úlová včela a dospívá v létavku. A teprve jako létavka bude 

schopna do úlu přinášet sladinu, pyl nebo vodu. Jestliže intenzivní jarní snůška propuká 

v průběhu prvního týdne května, ukáže nám množství plodu ve včelstvu v posledním týdnu 

března, v jaké síle včelstvo zahájí hlavní jarní snůšku. Tu snůšku, která pro nás v posledních 

letech bývá snůškou rozhodující pro celkový medný výnos v dané sezóně a Která také 

zásadně ovlivní vývoj včelstva v průběhu roku.   

 Přeji všem včelařům úspěšný vstup do jarní etapy včelařského roku. 

    Oldřich Koubek   


