
 
 

SLADKÁ ODMĚNA PRO VČELAŘE 
VČELAŘSKÉ POMŮCKY PRO ZÍSKÁNÍ 

MEDU 

Jedním z hlavních důvodů, proč lidé včelaří není úplně tak potěšení, jako konečný 
výsledek. Ten může mít mnoho podob, ale nejznámější je sladký med. Pro získání 
sladkého medu je však potřeba mnoho pomůcek. 
 

 
 

  



Včelí med jako potěšení 

Odvíčkování 
Před vytáčením medu je třeba odstranit víčka z plástů. K tomu slouží několik velice 

praktických nástrojů, které uvítá každý včelař. 

Odvíčkovací vidlička 
Je to praktická pomůcka, každého včelaře, která se používá k odstranění víček z 
plástů, před vytáčením medu. Většinou je lomená a obsahuje něco kolem 25 jehel. 
 

Odvíčkovací nůž 
Odvíčkovací nože mohou mít podobu klasického a elektrického. Taktéž jako vidlička, 

tak nůž slouží k odstranění víčka z plástve. Elektrické odvíčkovací nože jsou 

zvýhodněny rychlostí práce, zároveň nijak neovlivní kvalitu ani chuť medu. 

Odvíčkovací váleček 
Odvíčkovací váleček, slouží k odvíčkování plástů. Váleček má na sobě nerezové 
hroty, které při přejetí válečku po plástu naruší víčka a rámeček je takto připraven 
na vytočení. 
 

Odvíčkovací tác 
Odvíčkovací tác má stejné vlastnosti jako odvíčkovací talíř. Jeho velkou předností je, 

že po práci není třeba velkého úklidu. 

 

Odvíčkovací talíř 
Odvíčkovací talíř slouží k práci při odvíčkování plástů s medem. Práce s ním je nejen 

jednoduchá, ale také rychlá. Tuto pomůcku používají včelaři s více včelstvy, kteří 

potřebují stočit med, co nejrychleji. 

 

Odvíčkovací stůl 
Odvíčkovací stůl slouží k odvíčkování a odkládání rámků před vytočením v 
medometu. Nerezový hrot, který slouží k rychlému otočení rámků. Rámek se položí 
na hrot a odvíčkovacím nožem či vidličkou se odvíčkuje plást. 



 

Cezení medu 
Cezení medu je dalším krokem k získání onoho sladkého produktu, které včely včelaři 
dopřejí za jeho poctivou a jemnou práci. 
 

Cedník 
Cedník slouží k cezení medu a je složen z hrubého cedníku a jemného. Jeho uši lze 
jednoduše roztáhnout, a proto je možné cedník nasadit na jakoukoliv velikost 
nádoby. 
 

Uhelon 
Uhelon je jemné silonové síto, které slouží k finálnímu cezení medu. Síto je vyrobeno 
ze 100% polyamidu a jeho vlákna jsou k sobě fixována, což zajišťuje stabilní 
velikost. 
 

Sáček do medometu 
Tento sáček slouží k vytáčení víček a voští. Sáček se pověsí na koš medometu a 
nechá se v medometu vytočit. 

 
 

  



Měření vlastností medu 
Není nad to mít přehled a vědět, jakou kvalitu produktu vaše včely vyprodukovaly. 
K tomu báječně slouží zařízení na vlastnosti medu. 
 

Refraktomert 
Refraktometr je přístroj, který umožní včelaři určit obsah vody v medu a jeho 
cukernatost. Je to optický přístroj, kde za pomocí lomu světla je včelař schopen 
odečíst ze stupnice % obsah vody a cukernatost v medu.  
 

Kalibrační kapalina 
Kalibrační kapalina sloučí k seřízení refraktometr. 

 

Lopatky a špachtle na med 
Je důležité nenechávat zbytky, které by přišly na škodu. Včelaři se vždy snaží od včel 
vytěžit, co nejvíce, bez zbytečných ztrát. 
 

Lopatka na med 
Lopatka na med slouží k setření medu ze stěn medometu či nádob. 
 

Špachtle na med 
Špachtle na med slouží k setření medu ze stěn medometu či nádob. Díky její robustní 
konstrukci s ní lze také přendávat ztuhlý med.   



Pastovací zařízení 
Pastovací zařízení je určeno ke zpracování medu s cílem změnit jeho fyzickou 
strukturu k získání krémového medu. Při pastování dojde k obroušení - rozpadu 
krystalů medu, kdy mícháním v průběhu krystalizace vzniká velké množství malých 
krystalů. 
 

Pastovací vrtule 
Pastovací vrtule slouží k výrobě pastovaného medu, kdy mícháním medu dojde k 
obroušení a rozpadu krystalů medu, mícháním v průběhu krystalizace vzniká velké 
množství malých krystalů. 
 

Pastovací hranol 
Pastovací hranol slouží k výrobě pastovaného medu, kdy mícháním medu dojde k 
obroušení a rozpadu krystalů medu, mícháním v průběhu krystalizace vzniká velké 
množství malých krystalů. 
 

Zařízení na pastování 
Zařízení na pastování medu je určeno pro úpravu medu na med pastovaný. 
Konstrukce míchání spirály, která je vyrobena z kyselinovzdorné nerezové oceli, 
umožňuje důkladné promíchání medu. Princip pastování spočívá v míchání krystalků 
pomalým otáčením míchací spirály. Proces pastování by měl probíhat v pravidelných 
intervalech. 
 

  



Ztekucování medu 
Podobu medu, jak ji znají koneční spotřebitelé, je po jeho stočení třeba vytvořit. 
Vzhledem, že jedna z vlastností medu je krystalizace, nejedná se o žádnou 
neobvyklou úpravu. 
 

Spirála 
Spirála na ztekucování medu se vkládá kolmo do nádoby s medem a tím dochází k 
pomalému a šetrnému roztavení medu. Je však důležitá teplota, která může med 
znehodnotit. 
 

Ztekucovací pás 
Pás je určen na rozpuštění medu přímo v plastových nádobách. Pás lze s výhodou 
použít u stáčecích plastových nádob, ve kterých je skladován med a je potřeba med 
roztavit před stáčením například do sklenic. 

  



Medomety 
Medomet je zařízení, které slouží k získávání medu odstředivou silou. Je buď na 
ruční nebo elektrický pohon.  
 

Zvratné medomety 
Zvratné medomety jsou medomety, které mají koše, ve kterých jsou uloženy rámky 
ve hvězdici, tvz. kazety, které se otáčí dle směru otáčení koše medometu. 
 

Radiální medomety 
Radiální medomety jsou vhodné pro vytáčení tekutého medu, nikoliv tuhého. Rámky 
se do něj vkládají do hvězdice a v této poloze jsou po celou dobu vytáčení medu. 
Tím se vytáčejí obě strany rámku na jednou. 
 

Ruční (tangenciální) medomety 
Do tangenciálních medometů se rámky vkládají vodorovně k jejich bubnu. V této 
poloze setrvávají po celou dobu vytáčení. Po vytočení jedné strany se však musí z 
medometu vytáhnout, otočit a vytočit druhá strana. 

 

Nádoby na med 
Když med včelaří stáčí potřebují k tomu určené nádoby stejně jako k uskladnění již 
hotového medu. Slouží k tomu nádoby plastové či nerezové, nebo skleněné 
s víčkem. 
  



 

Získávání ostatních včelích produktů 
Kromě medu včelaři získávají také jiné produkty. K těm jsou opět potřeba jiné 
pomůcky. 
 

Mřížka na propolis 
Mřížka na propolis slouží včelám k zatmelení. Když je pak zcela zaplněna včelař ji 

vyjme z rámku. Tuto mřížku s propolisem nechá zamrazit pro lepší oddělování.  

Pylochyt 
Pylochyt je zařízení k získávání rouskového pylu ze včel, instaluje se před očka úlu v 
době intenzivního kvetení rostlin za suchého a jasného počasí. Včely prolézají přes 
otvory v mřížce a ztrácí přitom některé rousky s pylem, který padá do zásobníku. 
 

Vypichovač pylu 
Vypichovač pylu slouží pro snadné získávání pylu z plástu. Vypichovač pylu funguje 
tak, že se zasune do buňky s pylem a po vytáhnutí pyl zůstane ve vypichovači a po 
zatlačení na pístek se pyl vysune 
 

Sáček na vosk 
Sáček zachycuje nečistoty, které obsahuje včelí vosk, po vyvaření tak vytéká pěkný 
čistý vosk. 
 

Sluneční tavidlo a miska 
Jak už vyplývá z názvu tento předmět slouží k vytavování vosku z rámků. Víko 
slunečního tavidla je oplechované a skládá se ze dvou skel, kde vnější sklo je 
zasazené do gumy a vnitřní sklo je uchyceno do dřevěných lišt. 
 

Vařák na vosk a vyvíječ páry 
Vařák je určen k snadnému a rychlému vytavení vosku z rámků. 
 

 
 


