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1. Úvod

Oblíbené včelařské rčení „kdo nemnoží, živoří“ naplníme nejlépe tak, že si osvojíme některou 
z metod tvorby oddělků. Ideální je pak metoda, kdy si i sami vychováme matky z vlastního chovu 1. 
Staneme se nezávislí na dodavateli matek či oddělků.

V roce 2008 vyšel v Moderním včelaři překlad Liebigovi metody tvorby oddělků ve čtyřech krocích. 
O té doby metodu aplikujeme každoročně a k plné spokojenosti jsme si ji modifikovali tak, aby co 
nejlépe vyhovovala našim potřebám a našemu osvědčenému úlovému systému Langstroth 2/3 2. 
Včelaříme s počtem přibližně 100 kmenových včelstev na 6 různých stanovištích a každoročně 
k nějakému úhynu včelstev na stanovištích dojde. Doplnění včelstev vyzimovanými oddělky je pak 
snadné. Doporučuje se tvořit 20% početní rezervy. V případě nevyužitých rezerv, nemáme-li úhyny, 
je užitečné zvážit případné navyšování počtu kmenových včelstev s ohledem na rodinnou pohodu
:-).

O této metodě se často zmiňujeme na přednáškách, kurzech a probíráme ji na Letních školách 
nástavkového včelaření. Vždy přicházejí četné dotazy a tak bychom se rádi podělili o naše 
zkušenosti a maximum podrobností následujícím textu. Současně se zmiňujeme v textu formou 
odkazů o technických prostředcích, které sami používáme a které rovněž (některé od letoška pro 
velký zájem nově) nabízíme na našem eshopu www.nastavky.cz.

Říká se, že „včelaření je poezií zemědělství“ a že „chov matek je poezií včelařství“. Přejeme i vám, 
abyste si úspěšným chovem matek a množením včelstev zpestřili poněkud fádní a méně zabávné 
práce spojené s vytáčením medu nebo přípravou úlů na sezónu.

1 Většina odborníků se dnes shodne, že ideální stav je množit včely z těch, které se ve vlastních podmínkách 
osvědčily. Eliminuje se tím převoz genetického materiálu na dlouhé vzdálenosti (a to nejen včel, ale i roztočů a 
případně dalších patogenů)

2 Původní Liebigova metoda je popsána pro úlový systém Zander 42x22 cm

http://www.nastavky.cz/
http://www.psnv.cz/lsnv/
http://www.psnv.cz/lsnv/
http://www.psnv.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=228&Itemid=113
https://www.modernivcelar.eu/
http://www.psnv.cz/mv/mv2008_02.htm


2. Základní princip metody

• Ve vhodný okamžik odebereme z kmenových včelstev 1-2 plodové plásty a vytvoříme 
sběrný (chovný oddělek)

• V tomto oddělku vychováme díky ověřené metodice spolehlivě několik matek
• Sběrný oddělek rozdělíme na oplozovací oddělky a do každého přidáme matku
• Po oplození vychováme do zimy nová mladá vitální včelstva

3. Plán

Metoda je vhodná i pro víkendového včelaře, který nemůže denně ke včelám. Ideální je ale stanovit
si předem plán, aby se nám nestalo, že v důležitý den rozhodujícího zásahu nebudeme moci dorazit
a celý chov se pak může pokazit. Proto máme k dispozici základní časový rozvrh. Plán si může každý
pochopitelně uzůsobit dle svých možností (s ohledem na povolání a vzádlenost včelnice 
od bydliště). Nastínili jsme ale možnost využití především víkendů.

Obrázek si ve větším rozlišení můžete stáhnout pro vytištění (např. pro účely umístění na včelnici) 
zde:

https://www.nastavky.cz/download/sberny-oddelek-plan.png

Obrázek 1: Plán pro tvorbu oddělků - metodou sběrných oddělků 

https://www.nastavky.cz/download/sberny-oddelek-plan.png


4. Praktická realizace

4.1. Den D – tvorba sběrného oddělku odebráním plástů z kmenových včelstev

V časném jarním období (polovina dubna – polovina května) odebereme ze silných včelstev 1-2 
(někdy i 3) plodové plásty bez matky. Z těch sestavíme tzv. sběrný oddělek 3. Je zde plod všeho 
stáří, od vajíček až po zavíčkovaný před vylíhnutím.

Preferujeme co nejvíce zaplodované plásty a ideálně s co největším počtem zavíčkovaných buněk, 
aby se nemusely včelky ve sběrném oddělku o otevřený plod starat. Naopak se brzy z téměř 
zralého, zavíčkovaného plodu líhnou mladé včely, čímž oddělek během několika málo dnů výrazně 
sílí.4  Současně jde v tomto období o účinné protirojové opatření, které může mírně snížit medný 
výnos kmenového včelstva.

Přítomnost trubčích buněk v menší míře (5-15 % plástové plochy) na odebíraných plástech nevadí.

V našem provozu tvoříme sběrné oddělky:

– 9-rámkové – ve dvou 5-rámkových nástavcích nad sebou, 10. pozici zaujme stavební rámek 
(ten bude později vyjmut a nahrazen lištou s miskami pro přelarvení)

– 15-rámkové – ve dvou 8-rámkových („dámských“) nástavcích nad sebou + 16. pozice se 
stavebním rámkem

S ohledem na víkendový koncept včelaření je vhodé tento krok provést v pátek a nebo, máme-li 
tuto možnost, už ve čtvrtek. To nám umožní následující víkend provést dvojí přelarvení.

3 Poznatek, že obecně včely v sesazeném včelstvu z více než 2 úlů mezi sebou nebojují se nám opakovaně potvrdil 
Tím spíše to platí při časné tvorbě oddělků, kdy jsou na plodových plástech převážně mladušky

4 Odebráním zavíčkovaného plodu též odebíráme případné roztoče z původního kmenového včelstva

Obrázek 2: Vytvoření sběrného oddělku odebráním 1-2 zaplodovaných plástů z každého 
kmenového včelstva

https://www.nastavky.cz/produkt/nastavky-a-sestavy-langstroth/nastavky-5-ramkove-langstroth-2-3/
https://www.nastavky.cz/produkt/nastavky-a-sestavy-langstroth/nastavky-8-ramkove-langstroth-2-3/


4.2. Den D+8 – podsazení nástavku

Osmý den po vytvoření oddělku a den před důkladnou prohlídkou na přítomnost matečníků 
včelstvo rozšíříme (rozředíme). Jde o naši modifikaci oproti původní Liebigově metodice. 
Rozšiřujeme původní sběrný oddělek jen o 50 % (v tuto dobu ještě hrozí ochlazení „tři zmrzlí“) 
a rozšiřujeme jej buď soušemi nebo přebytečnými zásobními plásty odebranými od včelstev, 
kterým zbylo dostatek zásob z předešlého roku. 

Při obvyklé poučce, že z 1 plně zaplodovaného plástu se vylíhnou včely, které obsednou v úlu až 3 
plásty, si lze představit, že rozředění je před samotnou prohlídkou velmi užitečné. Při případném 
ochlazení se mohou včely na noc „stáhnout“ zpět do horních dvou nástavků, aby zde pečovaly 
o plod. Proto ze zásady podsazujeme.

V tuto chvíli je i vhodný čas k záměně stavebního rámku za lištu s miskami k „ovonění“.

Tento krok připadá na sobotu a nebo pátek, pokud jsme začali s tvorbou předešlý čtvrtek.

Obrázek 3: Ve vzniklém sběrném oddělku se nalíhla spousta mladušek a úl je hustě obsazen. 
Podsadíme jej nástavkem vybaveným soušemi



4.3. Den D+9 – odstranění matečníků a larvení

Úspěšnost přijetí předložených larviček podmiňuje pečlivost s jakou prohlédneme plást po plástu, 
přičemž je potřeba odstranit všechny přítomné matečníky. Pokud matečníky nevidíme nebo se nám
zdá, že jich je málo (1-3), pečlivě se díváme do prázdných buněk, zda nejsou na dně položena 
vajíčka. Ve dni D se mohlo stát, že jsme z některého úlu přibrali matku. V takovém případě máme 
2 možnosti:

– vytvořili jsme včelstvo, které bude umět využít druhou snůšku a k té jej postupným 
rozšiřováním dovedeme

– pokusíme se matku vyhledat a vrátit ji do původního včelstva

Sami zpravidla zůstáváme u první varianty s tím, že množení včelstev realizujeme dalšími 
vytvořenými oddělky (děláme jich zpravidla ve dvou termínech několik). Lze se ale vcítit do včelaře,
který má několik (jednotky) kmenových včelstev a další sběrné oddělky neplánuje. Pak je na řadě 
pochopitelně varianta druhá.

V případě druhé varianty jsme ale nuceni dále trochu více improvizovat (včelky mohou narazit 
„nouzové“ matečníky dalších 8 dní kdekoli, kde se objevila vajíčka. 

Pokud jde ale vše podle plánu (vylámeme matečníky – bývá jich obvykle 5- 15), můžeme přistoupit 
k přelarvení do připravených misek.5 Ty přesuneme v tuto chvíli do střední části horního nástavku. 
Larvíme 10-15 matečníků, abychom měli rezervu, pokud by se některý z nich nevydařil.

Po nalarvení můžeme (je-li nepříznivá předpověď počasí) pomoct včelkám podněcováním (např. 
nasazením stropního krmítka).

Právě nyní máme šanci udělat v sobotu první přelarvení a druhé v neděli a nebo první už v sobotu 
a v neděli znovu přelarvit.

5 Chceme-li udělat pro budoucí vitalitu včel a kvalitu vychovaných matek maximum, můžeme v tuto chvíli provést 
„dvojí“ přelarvení 

Obrázek 4: Pečlivě musíme prohlédnout jeden plást po druhém a vylámat 
matečníky různého stáří

https://www.nastavky.cz/produkt/langstroth-krmitka/stropni-krmitko-pro-plemenac-langstroth-5-6-ramkovy/


4.4. Den D+14 – školkování matečníků

Původní Liebigova metoda počítá se školkováním až ve dni D+19, který ovšem nazapadá do 
konceptu „víkendového včelaření“. Navíc máme negativní zkušenost s prostavováním matečníků, 
které pak dá řešit jen pracným a opatrným „oždibováním“ vosku kolem nich. Praktikujeme tak 
k naší pohodlnosti školkování o pár dní dříve, ve dni D+14. 

Snahou je, abychom do každé školkovací klícky přidali dvě dělnice. V době líhnutí matek tak máme 
jistotu, že tou třetí včelou v klícce může být jedině matka. Na první pohled musí sice zkušený včelař
rozeznat matku a dělnici, ale rychle se pohybující včely v „poloprůhledné“ klícce to značně ztěžují.

Tento krok v našem víkendovém konceptu připadá opět na víkend (pátek). S opatrností lze provést 
i v sobotu ráno.

Obrázek 5: V případě silné snůšky nás může "nemile" překvapit situace, když bychom chtěli 
matečníky školkovat až těsně před vylíhnutím



4.5. Den D+21 – sestavení oplozovacích oddělků rozdělením sběrného oddělku

Pokud se nám vše dařilo sem, máme skoro vyhráno. V tuto chvíli již ve sběrném oddělku není skoro
žádný zavíčkovaný dělničí plod (trubčí ještě ano). Naopak prázdné buňky jsou zpravidla (nebyla-li 
trvalejší nepřízeň počasí) plné medu z doby největší hojnosti v našich zeměpisných šířkách.Ve dni 
D+21 (pátek), někdy až D+22 (sobota) se nám líhnou matky a včely je všechny považují za své. 

Doporučujeme nespěchat a rozdělení na oplozovací oddělky lze s klidem nechat až na podvečer 
dne D+22. Snažíme se odebírat plásty tak, abychom vytvořili obdobně silné oddělky. Lehčí a 
obsazenější plást kompenzujeme druhým těžkým a plně obsazeným druhým plástem. Mezi tyto 
2 původní plásty vložíme stavební proužek (stavební rámek). Na 4 pozici opět vkládáme stavební 
rámek a 5-rámkový prostor pak doplňujeme 1-rámkovým (tzv. kapsovým) krmítkem.

Na závěr do každého, takto vytvořeného oddělku vypustíme jednu z vylíhnutých matek. Vybíráme 
ty nejvitálnější matky. Bývá jich zpravidla malý přebytek. Máme zkušenost, že ještě 22. den mohou 
být některé (zpravidla krajní) matečníky ještě nevylíhnuté. To není nic znepokojujícího, na okrajích 
úlu (na jednom a druhém konci lišty) jsou o něco málo nižší teploty a to způsobuje prodloužení 
vývoje matky. Je lépe umístit misky blíže k sobě do středu, pokud to náše vybavení pro chov matek 
umožňuje.

V tuto chvíli je potřeba vytvořené oddělky (kromě jednoho, ten může zůstat na původním místě) 
odvézt na oplozovací stanoviště, protože většina dělnic je zalétána na místo, kde stál původní 
sběrný oddělek.

V případě, že nemáme připraveno dostatek oplozovacích plemenáčů, osvědčilo se nám v minulosti 
opakovaně využití papírových krabic na oddělky.6 

6 Ačkoli jde jen o „papír“, je dvojitá stěna z 5-ti vrstvé lepenky vynikajícím izolantem a při ochránění krabice proti 
dešti může krabice na oddělky plnit funkci plemenáče i 1-2 měsíce.

Obrázek 6: Vytvoření oplozovacích oddělků rozdělením sběrného oddělku

https://www.nastavky.cz/produkt/doplnky-ulu/papirova-krabice-na-oddelky-langstroth/
https://www.nastavky.cz/produkt/langstroth-krmitka/1-ramkove-krmitko-langstroth-2-3/


Mezi 24 a 34 dnem (období kdy jsou matky říjné a vylétavají na snubní prolety) je vhodné zajistit, 
aby na oplozovacím stanovišti nebylo příliš rušno (z hlediska pohybu osob), aby se matky 
nezalétávaly do sousedních úlů.

Na obrázku 9 je celkem 18 oplozovacích oddělků v řadě bez výrazného odlišení. Velmi dobrá 
úspěšnost oplozování v této konfiguraci několik let po sobě dokládá vynikající schopnost orientace 
matek. U dělnic je bohužel míra zalétávání výrazně horší.7

7 To si lze snadno ověřit umístěním 2 včelstev s odlišným exteriérem vedle sebe 

Obrázek 7: Výhoda 5-rámkových plemenáčů je jejich snadná manipulovatelnost. 
Do auta se jich vejde hodně

Obrázek 8: Po převezení na oplozovací stanoviště je dobré nechat až do tmy nově 
vytvořené oddělky zavřené. Teprve se soumrakem je vhodné otevčít očko nebo česínko



4.6. Den D+35 – ošetření proti roztoči aplikací kyseliny mléčné + značení matek

Okolo 35 dne (dle průběhu počasí přechozích dnů) bývá už matka s vysokou pravděpodobností 
rozkladena. Objevíme ji s největší pravděpodobnosti na již téměř vystavěném stavebním rámku 
(zpravidla jen s dělničími buňkami). Na něm bývá též nádherně vidět množství vajíček a typicky 
spirálovitě uspořádané hnízdo s úzkým věncem zásob nad ním. 

V tuto dobu spojíme 2 kroky: označení matky a zbavení oddělku případných roztočů. Po označení 
matky (několik málo minut než zaschne lepidlo) lze snadno a rychle všechny 3-4 plásty pokropit 
slabým roztokem kyseliny mléčné, která je v tomto, ještě bezplodém (z hlediska absence 
zavíčkovaného plodu) období maximálně účinná a přitom maximálně šetrná vůči včelám.

Početnost včel se v úlu v tuto chvíli blíží svému minimu, počet dospělých dělnic bude ještě cca 20 
dní mírně klesat než se začnou líhnout první nové včelky. Ty nahradí odcházející „vychovatelskou“ 
generaci a teprve přibližně 30. den od rozkladení (2 měsíce od dne D) začnou včelky výrazněji 
přibývat. Den D+35 vychází zpravidla na přelom května a června, kdy už spolehlivá jarní snůška 
skončila a nejistá lípa a malina nemusí být v dostatečné hojnosti. Teprve po rozkladení matky se 
včelstvo definitivně „sociálně stabilizuje“ a teprve po rozkladení (případně i označení matky a 
„přeléčení“ včelstva) jim začneme pomáhat se zásobami. Jejich dostatek je potřeba k 
nepřetržitému rozvoji, abychom zdrárně zazimovali 20-30-rámkový oddělek. Opět se lze odkázat na
úsloví „roj ani oddělek neukrmíš“.

5. Některé další aspekty

a) riziko odebrání matky z kmenového včelstva

při tvorbě sběrného oddělku si vždy pečlivě zaznamenáme, z jakých úlů jsme odebírali plodové 
plásty. Bohužel se nám totiž vyjímečně i přes veškerou pečlivost stane, že s plástem odebereme i 
matku. Pak víme, které včelstvo jsme osiřeli a buď se matku pokusíme vrátit a nebo musíme osiřelé
včelstvo za měsíc zkontrolovat, zda už si vychovalo novou matku.

b) omezení přístupu dělnic k matečníkům

při školkování ihned po zavíčkování dochází k poněkud nepřirozené izolaci vyvíjející se matky od 
dělnic. Jde bohužel o kompromis mezi přirozeným chovem a mezi pohodlnější prací včelaře „více na
jistotu“. Už samotné přelarvování je nepřirozeným jevem. Ovšem na přelarvení a pozdějším 
klíckování je metoda založena.

c) síla zaimovaného včelstva

koncem červena/ začátkem července ovládne oddělek prostor 5 rámků a každých 20-25 dnů se 
objem včelstva ve fázi rozvoje zdvojnásobí. V polovině srpna, kdy oddělek obsedá 18-20 plástů pak 
nastává dilema: přidat nebo nepřidat třetí nástavek? Odpozorovaná zkušenost: lépe vyzimuje 
včelstvo v plně obsednutém 2-nástavkovém úlu než v hůže obsednutém 3-nástavkovém úlu. Jarní 
rozvoj proběhne v následující sezónu rychleji a včely vše doženou. Naopak umělé protahování 
plodování podněcováním včelstva do období srpen-září s cílem navýšit početnost má v naší místy 
převčelené krajině spíše negativní důsledky.

Obrázek 9: Matku nalezneme zpravidla na stavebním, již 
vystavěném rámku mezi 2 původními plásty

https://www.youtube.com/watch?v=uWzUnNzlTEE
https://www.nastavky.cz/produkt/ruzne/kyselina-mlecna-80/
https://www.youtube.com/watch?v=Y-9-i92Snss


6. Výhody a nevýhody metody

Výhody Nevýhody

Snadná integrovaná metoda tvorby oddělků a 
chovu matek bez výrazného snížení medného 
výnosu, chovatel není závislý na externí dodávce
matek.

Odčerpáním plodu v dubnu / začátkem května 
mírně oslabíme včelstvo

Pokud máme obavy z přelarvování, nabízí tato 
metoda velmi spolehlivý způsob přípravy 
chovného včelstva. 

Po rozdělení sběrného oddělku na oplozovací je 
potřeba převozu oddělků na oplozovací 
stanoviště (doporuč. alesp. 2 km)

Snadno ošetříme proti roztoči varroa a 
zazimujeme spolehlivě zdravé oddělky (na rozdíl
od plodových oddělků vytvářených později)

Při dobrém naplánování lze realizovat 
„víkendově“.

Při 6-8 včelstvech lte snadno zdvojnásobit počet
včelstev (při dvojím opakování ztrojnásobit).

Ošetřní oddělku proti roztoči Varroa destructor 
při rozkladení matky (kyselina mléčná) a poté až
před prosincovým slunovratem (pokap 
kyselinou šťavelovou) je dostatečný, abychom 
měli následující jaro maximálně zdravé včelstvo.

7. Technické prostředky

Naše zkušenosti a modifikace metody je postavena na úlovém systému Langstroth 2/3.

Osvědčily se nám 5-rámkové dřevěné plemenáče z několika důvodů:

– rozvoj oddělků směrem vzhůru (nasazením druhého 5-rámkového nástavku) je lepší než 
rozšíření směrem do šířky

– oddělky lze úspěšně jako náhradní včelstva na 2-3 takovýchto úzkých nástavcích vyzimovat

– s jednotlivými nově vytvořenými oddělky (určenými k převozu) se dobře manipuluje a vejde
se jich hodně i do osobního auta

– oddělek určený k prodeji  - dobře rozvinutý oddělek z 5-rámkového nástavku – lze snadno 
přeložit do papírové krabice na oddělky a předat zákazníkovi

8. Závěrem

Děkujeme za pozornost, pokud jste dočetli až sem. Přejeme hodně úspěchů ve včelaření a ať vám 
přináší chov včel radost a uspokojení.

https://www.nastavky.cz/produkt/ruzne/kyselina-stavelova/
https://www.nastavky.cz/produkt/ruzne/kyselina-stavelova/

	Modifikovaná metoda tvorby oddělků ve 4 krocích (tzv. Liebigova metoda)

