
 

VČELAŘ ZAČÁTEČNÍK 
2. DÍL 

 

 

V minulém díle (odkaz na 1. díl) jsme se obeznámili se základními informacemi o úplném začátku ke 

včelaření. Zjistili jsme, co je třeba zajistit ještě před úplným začátkem chovu a k jakým organizacím se 

zaevidovat. 

V druhém díle série článků Včelař začátečník naleznete informace, jak vybrat 
správné místo pro úly, v jakém období s chovem začít a jaké je optimální množství 
včelstva. 
 

Včelaření krok za krokem 

Správné místo pro včelaření 
Prvním krokem k úspěšnému včelaření je třeba úly správně 
umístit. Nemusí se nutně jednat o vaši zahradu. Stejně dobře 
poslouží neobhospodařovaná louka či nevyužitý pozemek. 
Důležité je, aby se v těsné blízkosti nepohybovalo mnoho lidí, 
zároveň by nedaleko měl být dostatečně velký porost, který včely 
budou moci opylovávat. Velice dobrým místem je například 
pozemek zarostlý křoví nebo kraj lesa. Stromy a křoví totiž ještě 
více ochrání úly před povětrnostními podmínkami. 
 
 

Kdy začít včelařit 
Po vybrání správného místa pro úly je načase promýšlet v jakém 
období s chovem včel začít. Stejně jako u většiny chovů 
i u včel je dobré začít na jaře nebo v létě, tedy v době, 
kdy včelky už budou moci konat svoji práci. Ze 
zkušenosti pokročilých včelařů je však nejvhodnější 
dobou jaro. V následujících letních měsících už se totiž 
budete moci kochat prací vašeho včelstva. 
 

Pozor 
Stejně jako přichází úspěch, může se nachomýtnout i 
neúspěch. Jako začínající včelaři totiž nebudete mít tolik 
zkušeností a roj včel vám jednoduše uletí, ovšem to 
není pravidlem. 
  

 

Bez 
zkušeností 
vám včely 

uletí! 



 

V jakém období nakoupit včely 
Nákup včelstva pro začátečníky se doporučuje v létě nebo na podzim. Nejen, že 
se nemusíte o včelstvo následně tak intenzivně starat, ale také budete moc 
pozorovat jejich vývoj přes zazimování až do vytváření zimního chomáče 
v posledních letových dnech. Samozřejmě včelstvo lze zakoupit i na 
jaře, ale zbytečně si ztížíte práci. V zimě nemá smysl včely 
nakupovat, už jen vzhledem k tomu, že mají být nerušené. 
 

Pozor 
Od zažitých včelařů je začátečníkům doporučováno vybírat 
pouze kvalitní včelstva či oddělky. Začátečníkům není 
doporučeno nakupovat rovnou roje. Rojivost je často spojena 
s bodavostí. 
 

Ideální počet včelstev do začátku 
Do začátků je velice důležité nakoupit si optimální množství včelstev. Hojné počty 
začátečníka by se na konci roku mohli značně snížit z důvodu velké práce, která 
nebude stíhána. Zároveň malý počet také není řešením, protože včelstvo bude 
s největší pravděpodobností narušováno. Oba případy tedy přinesou místo užitku 
spíše opak. Optimálním množstvím pro začátečníka je od čtyř do šesti včelstev. 
Pravděpodobnost úhynu se značně sníží, nebo při nejmenším nebude tak rapidní. 
 

Nejlepší úly do začátku 
Stejně jako předchozí kroky i tento je úplným základem pro začátek včelaření. 
Konečně se dostáváme ke správné volbě úlů pro včely. Jejich výběr a výběr 
rámků není nijak obtížné. Obecně jsou doporučovány uteplené nástavkové úly 
univerzální rámkové míry 39x24 cm s přístupem shora. Volba je ovšem zcela 
na vás. 

Co najdete v příštím díle?  
Třetí díl Včelař začátečník vám přinese informace, jaké včelařské potřeby jsou třeba 
pořídit do začátku a k čemu slouží. 
 

  

 
V zimě musí 

být včely 
nerušeny. 


