
BEZ SPRÁVNÝCH POTŘEB ANI 
KAPKA MEDU 

VČELAŘSKÉ POTŘEBY  

Každá práce a koníček potřebuje výbavu, a ani včelařství není žádnou výjimkou. 
Přestože se to na první pohled nezdá, ke správnému a úspěšnému chovu včel není 
potřeba pouze úl. Za tím, co je vidět se skrývá mnoho dalších potřebných produktů, 
díky kterým žije včelstvo či roj v blahobytu a bohatě odměňuje chovatele. 
 
V tomto článku se dozvíte, jaké existují včelařské potřeby od A – Z a k čemu vlastně 
vůbec slouží.  
 

 
 

Bez včelařského vybavení ani ránu 

Včelí úly 
Úplným základem ke včelaření je bezesporu úl. Ten slouží jako domov pro včelstvo. 
Kromě toho, že se tam vyvíjí a pečují o svoji královnu, která zase rozvíjí jejich roj, 
tam skladují nasbíraný pyl a tvoří z něj další produkty jako med nebo mateří kašička. 
V dnešní době lze vybírat už z mnoha typů úlu. Momentálně jsou k dostání úly 
zateplené, celodřevěné a světově používané Langstroth. 
 

Doplňky k úlům 
Úl sám o sobě by nebyl tím správným sídlem pro chované medonosné včely. Pro 
jeho vylepšení se proto používají různé doplňky. 
 

Česnové uzávěry 
Česnové uzávěry slouží k uzavírání průlezu včel a královny do chovných nádob či 
oplodňováčcích. Víceméně se používají k zavření či otočení nástavku. Díky otáčivému 
šroubku si včelař zvolí, jak moc chce uzávěr otočit, a tím např. vytvořit odvětrávání. 

Zábrana do česna 

Zábrana do česna slouží pro zabránění vniknutí škůdců do úlu během období, kdy se 
včely nemohou účinně bránit. Zábrana umožňuje větrání v úle, a přitom brání vniku 
hlodavců nebo jiných škůdců. 
 

Mateří mřížky 
Mateří mřížky slouží do jisté míry k omezení pohybu včel. Hlavní vlastností této 
nepřirozené součásti úlu je zabránění včelí matce opustit plodiště. Mateří mřížkou 
projdou pouze včelí dělnice. 
 



Fólie a uteplivky 
Nejčastěji se v oboru včelařství používá pojem strůpková fólie. Ta se pokládá na víko 
včelího úlu. V zimě a chladnějším počasí slouží jako tepelná izolace. Dále také 
zabraňuje přebytečnému odpařování vody a bezprostřednímu útoku včelstva na 
včelaře, po odkrytí víka. 
Uteplivky pak už jak z názvu vyplývá pouze izoluje, zatepluje včelí úl.  
 

Pletiva 
Včelařské pletivo je vlastně drátěná pozinkovaná síť, která se pokládá na dno úlu a 

zamezuje přístup včelám, tam kde je třeba. 

Výkluzy 
Včelí výkluz velice usnadňuje práci při medobraní. Tento doplněk slouží totiž 
k odstranění včel z medníku. Umisťuje se mezi medník a plodiště a vzhledem 
k tomu, že je otáčivý pouze do jedno směru přesměruje tak včely do jednoho 
potřebného místa, tedy plodiště.  
 

Barvy a oleje 

Lněný olej 
Lněný olej zamezuje stárnutí dřeva. Jím napuštěný včelí úl tak má delší životnost. 

Teakový olej 

Tento přírodní olej ochraňuje dřevo před vysoušením, zdeformování a odštěpením. 
Díky němu také dřevo nepraská a včelí úl tak rázem nabere delší životnosti. 
 

Madla a letáky 
Madla na úly slouží k lepšímu a jednoduššímu zvedání a manipulaci s nástavky. 
Letáky se zase více umisťují před očko a usnadňují tak přílety a odlety včel 
z nástavku pomocí česnového otvoru.  
 

Čísla na úly 
Čísla na úly zlepší přehled včelaře, jehož chov se značně rozrostl do většího měřítka. 
  

Úlové váhy 
Úlová váha slouží pro monitoring úbytku nebo příbytku medu v úlu.  
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Rámky a mezistěny 
Mezistěny jsou tenké destičky, se vzorkem seštiúhelníčků, vylisované z vosku. Jsou 
základem plástu a včelám stačí dostavět jen pár buněk, tudíž tyto mezistěny ulehčují 
včelí stavbu, dále také rozvoj. Kromě toho určují, kde mají včely dělnice stavět. 
 

Rámkové přířezy 
Rámkové přířezy slouží ke tvorbě rámků.  
 

Zatavování mezistěn 
Pro řádné připevnění mezistěny do rámku na drátek je nutné jejich zatavení, které 

se provádí pomocí 12 V nebo 24 V trafa nebo ručním zatavovačem. 

 

Doplňky k rámkům 
Stejně jako k úlům i k rámkům, které jsou stejně důležité, jsou potřeba další 

doplňky. 

Mezerníky 
Mezerníky složí k vymezení včelí mezery mezi klasickými rámky. 
 

Včelařské drátky a zděře 
Včelařské drátky se používají k vydrátkovávání rámků. Vydrátkování prodlužuje 
životnosti rámku. Obvykle se používá včelařský drátek o průměru 0,4 mm. 
Zděře slouží pro vydrátkování rámků. Rámky, na kterých jsou nainstalovány zděře 
mají delší životnost a drátek se nezařezává do rámku. 
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Včelařské pomůcky 
U včelařských potřeb to ovšem nekončí. Ke včelaření je potřebo mnoho dalších 

produktů určených pro různé práce se včelami. 

Dýmáky (kuřáky) 
Včelařský dýmák, nazývaný také jako kuřák, je jedna z nejpoužívanějších včelařských 
pomůcek, která slouží k uklidnění včel. Po zakouření dýmákem se včely instinktivně 
stáhnou na rámky a zmenší se tak jejich podráždění.  
 

Rozpěráky 
Včelařský rozpěrák je včelařovým velkým univerzálním pomocníkem. Rozpěrák slouží 
zejména k odražení a posunování rámku. Používá se i škrabka na propolis nebo včelí 
vosk.  
 

Košťátka 
Včelařské košťátko, nazývané také jako včelařský smetáček slouží k ometání včel z 
rámků. Vlasy na košťátku jsou jemné a nijak včelám neublíží. 
 

Škrabka na čištění kovových mřížek 
Škrabka slouží k čištění kovových mateřích mřížek s dráty. Jedna strana pracovní 
části je hladká, druhá má zoubky.  
 

Sponkovačka na rámky 
Sponkovačka na rámky slouží ke sponkování včelařských rámečků, které je velmi 
výhodné svou rychlostí a pevností spoje.  
 

Napínák drátu 
Napínák včelařského drátku slouží ke zvlnění drátku v rámku a tím dojde k jeho 
napnutí. Napínák včelařského drátu neboli zvlňovač, má dvě proti sobě uložená 
ozubená kolečka a sevřením drátku mezi zuby koleček a projetím napínáku po drátku 
dojde k jeho zvlnění.  
 

Kleště na rámky 
Včelařské kleště na rámky, slouží pro snadnou manipulaci s rámky. 
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Včelařské pomůcky pro rojení včel 
Každý včelař jednou dospěje do fáze, kdy si sám začne svůj chov rozšiřovat. K tomu 
však potřebuje, stejně jako ke každé včelařské činnosti, základní potřeby. 
 

Rojochytová pasta 
Rojochytová pasta slouží k přilákání včelích rojů. Pasta obsahuje feromon včelí 
matky, který láká roj k usednutí v místě použití. Pasta se nanáší přímo z tuby na na 
česno rojáčku. 
 
 

Rojochyt 
Rojochyt slouží ke sklepnutí včelího roje z výšek. Na rojochytu je držák, do kterého 
se zasune násada. Následně lze sklepnout včelí roj do pytle a zaklopit. Na pytli je 
zavazovací otvor, který slouží k vyklepnutí roje do rojáčku. 
 

Rojochytová vůně 
Rojochytová vůně je tekutina obsahující feromony, které včely lákají k usazení se v 
místě aplikace, kterým je většinou rojáček na dobře viditelném místě chráněným 
před slunečními paprsky. 
 

Rojochytový sprej 
Rojochytový sprej je tekutina obsahující feromony. Láká roj k usazení v místě 
aplikace. Tento sprej je dobré aplikovat v okolí česna.  
 

Rojáček 
Rojáček se používá především na odchyt rojů, má dřevěnou kostru, boky jsou ze 
sololitu, sololit je použit z důvodu odlehčení, aby roják nebyl velmi těžký. Ze strany 
je pletivo, kvůli větrání a česno. 
 

Smyk na včely 
Smyk na včely se používá ke smetení včel do rojáčku.  
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Pomůcky k chovu matek 
Chov matek provádí už velice pokročilí včelaři. K tomu jsou opět potřeba různé 
pomůcky, bez kterých by byla práce velice složitá nebo úplně nemožná. 
 

Klícka 
Klícka se používá pro bezpečný přenos včelí matky. Většinou obsahuje otvor pro 

cukrové těsto. 

Výchytka 
Výchytka na matku slouží k předejití zranění matky při práci na plodovém plástu.  
 

Poklopka 
Přidávací poklopka slouží k přidávání nových matek do úlu. Poklopka se připíchne na 
plást k vybíhajícímu plodu a umístí se do ní přes otvor nová matka. Trvá několik dní, 
než se k ní prokoušou včely z úlu, mezi tím se matku starají a krmí vylíhlé mladušky 
a kontaktem mladušek s ostatním včelstvem se rozšíří feromon nové matky po celém 
úlu.  
 

Víčko 
Víčko slouží k značení matek. Přiložením víčka na matku a lehkém přimáčknutí na 
molitanovou podložku ji lze znehybnit. 
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Ochranné pomůcky pro včelaře 
Ochrana včelaře by měla být vždy na prvním místě. Začínající i pokročilí včelaři by 
neměli podstupovat vysoká rizika včelího bodnutí a maximálně se ochránit správnou 
uniformou. 
 

Včelařský klobouk 
Včelařský klobouk je základní pomůckou každého včelaře. Nejedná se totiž pouze o 
pokrývku hlavy. Díky závoji, který je tvořen ze síťky s drobnými oky, se k obličeji 
nedostanou ani ty nejmenší včelky a včelař je tak ochráněn před bodnutím.  
 

Včelařská kombinéza 
Včelařská kombinéza je tedy komplet, který ochrání celé tělo. Je vyráběn z pevného 

a kvalitního materiálu. Na rukávech a nohavicích se navíc nachází gumový nebo 

gelový proužek, který zapříčiní přitisknutí k tělu a zamezení možného otvoru pro 

včely. 

 

Včelařské rukavice 
Rukavice jsou vyráběny taktéž z kvalitního materiálu. Ochraňují včelařské ruce před 

bodnutím. Při nešetrné práci však nemusejí přijít k užitku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro provozování včelařství je potřeba mnoho dalších pomůcek. Například k získávání 

produktů včel je potřeba mnoho dalšího vybavení, o kterém se dočtete na našem 

blogu. 
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