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Iak isem vylepšil úl 39x24
Jedním ztypů úlů, kteÉ najdete na mé
včelnici je nástavkový úl s klasickou
a v České republice nejrozšířenéj-
ší rámkovou mírou 39 x 24cm. Avšak
jediný ,,běžný" parametr, který u mne
na tomto úlu najdete, je už dnes vlast-
ně jenom déIka rámku 39cm. Vše
ostatní jsem předělal ku prospěchu
včel a hlavně medného výnosu a snad-
nější obsluhy včelstev.

lnovace ptvní = dno
První, co jsem změnil úplně od zákla-
du a vyvinul podle vlastních pozorování,
je dno úlu. Je tak stěžejní záležítostí, že
jsem mu věnoval článek v minulém časo-
pise Včelařství.

lnovace druhá = plastorr,ý nástavek
Dalši inovací, o kterou se v České repub-
lice přede mnou už pokusil Ludvík Svítek
(v mnohém mne inspiroval a hlavně jsem
měl možnost strávit u něj několik pracov-
ních dní, pracovat vjeho plastových úlech
a vidět zcela jednoznačný kladný rozdíl),
byla změna materiálu nástavků 39 x 24
ze dťeva na tvrzený plast pod obchodním
názvem,,koplen".

V mém včelařském provozu jsem ze
začátku také používal (a ještě dosluhují)
tenkostěnné čtvercové dřevěné nástav-
ky na 11 rámků s možností teplé i stude-
né stavby. Rozhodnějsem však přeskočil
světor,ý,,česko-slovensko-polský" uni-
kát palubkových ú|ů (neparafínovatel-
ných, s polystyrenem uprostřed, neeko-
logických, těžkých a neohrabaných, bez
řádných úchopů, širokých atd.), Prvně

.jsem se uchýlil k,,zateplení" pomocí ko-
čovných včelařských vozů, včelínů apod.
Rozdil byl znát, Atakéjsem se poohlédl
po Evropě. Výsledek byl zcelajasný: všu-
de se pomalu začinaji šířit plastové stě-

VyIepšené ú|y na včeInici

ny úlu (zejména u moře, na horách, či v
horké Africe, Turecku apod.), preferu-
jí se vysoké plodištní nástavky a dál se

lépe a více včelaří na širším rámku (42cm;

43,5 cm;44,8 cm). S šířkou rámku nic ne-

naděláme. To bychom muselivyměnit úly
od nástavků až po dno, krmítko a i rám-
ky. Se zateplením však lze mnohé učinit
a s rámkovou výškou také.

Rámek 39 x 24 (jeden nástavek těch-
to rámků) není vhodný pro naši kraň-
ku z hlediska plástové plochy pro plo-
dování či zimování a není nijak vhodný
pro tenkostěnný úl. Včely milují teplo.
Proto čím více tepla, tím menší spotře-
ba zásob (v předjaří, nikoliv v zimě, ne-
boť včely si v zimě v úlu netopí, viz. kni-
ha: Fenomenální včely), tím větši plodo-

1,ý rozvoj, tím lepší ekonomika. Proto
jsern začal experimentovat s plastovým
nástavkem. Chtěl jsem zachovat kompa-
tibilitu s používanými dřevěnými, a tak
mi nezbylo nic jiného, než investovat
do svojí formy. Tento vývoj jsem ukon-
čil vznikem mého vlastního typu nástav-
ku 39 x 24 z tvrzeného plastu o síle stě-
ny 45 mm s očkem na studenou stav-
bu. Nástavek lze umístit jak na teplou,
tak i na studenou stavbu a hlavně lzejej
kombinovat s našimi falcovými dřevě-
nými nástavky či dnem. Nahoře i dole
jsem ho opatřil 10mm falcem pro snad-
ný transport. Na každém dolním rohuje
vybrání a plastová výztuha pro rozpěrák,
takže není problém nástavky oddělovat.
Drážky pro zavěšení plástů jsou též vy-
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ztuženy plastovým nálitkem. Jejich vzdá-
lenost je cca o 2 mm kratší než délka hor-
ní loučky (415 mm) a tím rámky bez po-
užití mezerníků drží ,sa.nly" v nástavku.
Je to zpočátku nezvyk, žeje stěna ,,elas-
tická", ale vývoj je přínosem, V čelní stě-
něje obdélníkové očko, které lze uzavřit
neprodyšně vložkou nebo uzavřít ote-
vřenou, ale pro včely neproniknutelnou
plastovou uzávěrou. Výhodou tohoto ná-
stavku je jeho nizká hmotnost, odolnost
proti poškození a vodě, včelyjej nijak ne-
vykusují, cožpotvrzujii přátelé, kteří ná-
stavky |iž po dobu 8 let používají v praxi.
Použitý materiál umožňuje včelám per-
fektní hospodaření s teplem. To přináší
jistotu přezimování a rychlýjarní rozvoj.
Čim drive je na jaře hodně vče| v úlu, tím
více můžeme mit medu. Samozřejmě, že
má i tato koncepce jisté nevýhody. Jsou
tři. Za prvé, úl není ekologický, tak jako
veškeré ,,megatuny" polystyrenu na na-
šich,,ekologických" fasádách domů,
za druhé je třeba jej na zimu chránit
na exponovaných stanovištích proti ptá-
kům a za třetí není možné ho dezinfiko-
vat parafínem.

K tomuto typu nástavku jsem vy-
vinul též plastové,,stropo-víko-dno"
(Opravdu nevím, jak to jinak nazvat.)
Toto víko je lehké, přesně a těsně pad-
ne na nástavek. Nemusím už nijak ji-
nak uteplovat hlavu úlu. V lemování dna
je vylisováno malé česno, které jednak
slouží k odvodu dešťové vody, pokud
víko slouží jako víko a jednak jako sku-
tečné česno, neboť toto univerzální víko
použivám také jako chovné dno pro tvor-
bu oddělků přímo do nástavku nebo při
potřebě přeletáku.

lnovace třetí = kombinovaný úl
\/ souladu s trelldy moderního včelaře-
ní jsem i já začal ověřovat výhody kom-
binovaného včelaření v případě, kdy
spodní nástavek (plodištni) má větší
r r,šku rámku než nástavky další (med-
ríkové). Výhody kombinovaného vče-
.eření se prokázaly. Proto jsem pře-
,,edl celý svůj včelařský provoz,jak úly
L-angstroth, tak i ty na 39 x 24 na kom-
.inované včelaření. U Langstrothu to
^rlo jednoduché. Ten má vysoký ná-
.:et,ek v základni nabídce, tzv. 285 mm
:zr. Jumbo. U ,,39 x" bylo hledání del-
... Kornbinace 39 x 24 s 39 x 17 přine-
. nlnohé zlepšení, jako například lehčí
..::dníkor,é nástavky, snadnější odvič-
. _,,. aní, snadnější rozšiřování, lepší vyu-

:: r r šk1, plástu24 cm přijarním plodo-
,:: atd., ale není to to pravé, ořechové.
, i^a plástu 27,5cm, tzv. Univerzal Il,

: =n dalšitl-t krokem a výška plástu
., :::l tzr,. Univerzal lII je sice již velmi
- :<o icjeálu. ale chce to 12 plástů (viz.

Brožura: Ošetřování včelstev v systé-
mu Dadant od Ing. Františka Kamlera či
přednášky Ing. Cimaly). Měnit však pů-
dorys, jakjsem výše napsal, nelze a vy-
mýšlet a vyrábět další výšku nástavku
považuji za příliš egoistické. Tedy pořád
tomu něco chybělo. To ,,něco" byla ma-
ximalizace plochy plástu pro plodování
a uplatněni principu, že včely žijí spíše
na výšku než na šířku (zase to pověst-
né ,,hnízdo ve stromě"). Nakonec padlo
mé rozhodnutí vyvinout úplně staro-no-
vý úlový systém. Tento systém využivá
pro jeden plodištní ,,nástavek" rámko-
vou míru 39 x 34,7 cm (tedy p|ást přes
dva nástavky samozřejmě z tvrzeného
plastu 39 x17 cm + včelí mezera

7mm) s 10 rámky v nástavku, kte-
rá má právě onu maximální plochu pro
plod. Plocha je o 6% větší než rámek 44,8
x 28,5 cm, ale rámek 39 x 34,7cm je vyš-
ší a hlavněje zateplený, Tedy podle zatím
pouze dvouletého pozorování probíhá
na zatepleném plástu 39 x 34,7 cm rych-
lejšíjarní rozvojnež na tenkostěnném ná-
stavku 44,8 x 28,5cm. Ostatní nástav-
ky (mednikové) mají rámky velikosti 39 x
17 cm, tedy lehké a budu zde používat ten-
kostěnné nástavky 39 x 17 s méně rám-
ky tzv. větší rozteč plástů pro přestavbu
a snadné odvíčkování elektrickým nožem.

Prozatim používám,,nešťastné" nástavky
39 x24cm jako medníkové. Mám jich moc
a nemohu je hned vyřadit či prodat. Přesto
však na 39 xI7 cm pomalu pŤecházim.

Technologií ošetřování včelstev v kom-
binovaných úlech existuje celá řada a uvá-
děná nevýhoda horší výměny plodištních
rámků je spíše jen strašákem a nepocho-
pením. Pokud používáte další moderní
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přístupy, jako je například přemetání včel-
stev na mezistěny, tvorba přeletáků, řád-
ná tvorba oddělků atd.,.ide to velice dobře.

Shtnutí
Osobně si myslím, že tento systém 39 x
34,7 cm s 39 x 17 cm medníky v mém vče-
lařském provozu postupně převládne,
ba dokonce možná i před Langstrothem
(kvůli zateplení a rozšířenosti české šíř-
ky 39 cm, jež při zateplení může obstát).
Výhody kombinovaného včelaření jsou
jasné. Od lepšího plodováni začinaje,
přes umožněnou manipulaci se zásob-
ní komorou v podobě nízkého nástavku,
lepší možností nalezení matky, snadnější
ziskáváni druhových medů, až po vyme-
tení medu z dila, |<teré nezažilo ošetřová-
ní chemickými přípravky. Velký plást je
tak po většinu roku zároveň jakousi ,,ma-
teří mřížkou", jež matku vice drži na vel-
kém plástu než samotná mateří mťižka.
Sladina tak lépe proudí nad plodové hníz-
do, což má jednak vliv na minimalizaci
rojové nálady azároveň mohu včelařit bez
mřížky. Nízké medníkové nástavky jsou
lehké i s plásty s medem a včelařit je tak
snadiléjak pro profesionála, tak i pro star-
šího hobby včelaře. Na obrovském plo-
dištním plástu krásně poznám, jak dobrá
je matka a jak uceleně klade. Myslím si,
že tento systémje vysoce vhodný pro naše
včelařství od nížin po kopce a vyhovuje
zejména těm, kteří nechtějí odejít od míry
s šířkou rámku 39 cm.

Miroslav Sedláček,

učitel včelařství a soudní znalec

sedlacek@vcelarstvisedlacek.cz

Záiezd do KYJEVA APIMONDIA 2Oí-3
Akce číslo 1305
Na základě rozhodnutí valné hromady cechu

zahajujeme přípravu organizace zahraničního
zájezdu,

Cíl:APlMONDlA KYJEV

Cena při naplněnínejméně 30 osob: přibližně

11 000 Kč na osobu

Kdy: Třídenní leteckýVýlet 0d 29. 9. 2013 (bude

upřesněno); lnformace: Hlavní organizátor Petr

Samek (také na telefonu 606 881 462),

Ubytování v Kyjevě na 2 noci převážně

v dvoulůžkových pokojích, stravování v podo-

bě polopenze, Účast na výstavě, případně

přednáškách podle zájmu. 0kružní vý|et auto-

busem po historických památkách Kyjeva.

Pokud to bude možné, návštěva farmy poblíž

Kyjeva. Program bude upřesněn podle zájmu
přihlášených.

Kromě členů cechu je možné přihlásit ro-

dinné příslušníky a je předpoklad, že k na-

plnění potřebného počtu pro dodržení ceny

bude zájezd zpřístupněn ostatním včelařům.

Cena by se již výrazně neměla měnit. Pro čle-
ny cechu bude z prostředků cechu uvolně-

na schválená částka, o tu se sníží poplatek

na účastníka - člena cechu,

Termíny a postup:

Závazná přihláška do konce dubna 2013
e-mailem na: apiscech@gmail.com

Specifikovat počet osob

Složenízálohy8 000Kč do 15. května 2013
na účet cechu: 178014629/0600

0dhlášení bez sankcí do 30. června 2013
telefonicky 602 434344

Doplatek do 30. srpna 2013 dle stanovené ceny

na účet cechu: 178014629/0600

květen 2013 159


