
Systém pro chov matek POKORNY 
 

Systém pro chov matek vyvinutý společností Jaroslav Pokorný Dačice, je systém určený pro             

úlové systémy založené na rámkové míře 39x24 cm. Oproti dosavadním systémům vyniká tím, že za               

základ je využit rámek s plastovou mezistěnou, který po vystavění se mění ve standartní souš              

s vícerým možným využitím.  

Systém pro chov matek POKORNY je určen pro celou škálu včelařů, od začátečníků, kteří se               

chystají k chovu matek pro vlastní potřebu, tak i pro profesionální včelaře, kteří chov matek realizují               

komerčně. 

 

Systém pro chov matek obsahuje následující komponenty: 

 
Obr.1 

 

1 … Plodový rámek 39x24 cm s otvory pro dýnka mateřích misek   1x 

2 … Isolační klícka plodového rámku 39x24 cm   1x 

3 … Rámek pro volnou stavbu používaný pro uchycení  matečních lišt   1x 

4 … Mateční lišta   3x 

5 … Mateční miska s otvorem pro dýnko 50x 

6 … Mateří klícka                20x 

7 … Dýnka mateřích misek             500x 

8 … Zadní kryt dýnek v plodovém rámku   1x 

9 … Versatilka 2,5 mm    1x 



Hlavní výhody systému pro chov matek POKORNY 
Hlavní výhoda celého systému je založena na skutečnosti, že matka může plodový rámek             

s dýnky mateřích misek bez problémů zaklást a vajíčka, která neodebereme pro chov matek, se              

mohou dále vyvíjet bez omezení v dělničí plod. Včelstvo tak na rozdíl od jiných systémů neztrácí               

drahocenný plod.  

Vajíčka je možno ihned po uchycení na dno buňky vyjmout a vložit do mateří misky. Tato                

skutečnost nejlépe simuluje rozhodnutí včelstva vychovat novou matku.  

 

 
Obr. 2 

 

 

Postup práce se systémem pro chov matek POKORNY 

 

Technologie práce se systémem pro chov matek POKORNY je založena na poznatcích            

předních specializovaných vědeckých institucí, že vajíčka, ale zejména larvičky určené jako budoucí            

včelí matky jsou opečovávány včelstvem již v prvních okamžicích vývoje vajíčka v larvičku a to jak              

v počtu návštěv (průměrně 3x více než u dělničího plodu) mateční buňky, tak i v množství mateří               

kašičky dodané a přijímané již prvních minutách a hodinách vývoje larvičky (až 250 mg mateří               

kašičky v prvním dnu vývoje). Vajíčka jsou neprodleně již od svého prvního dne umístěna             

v mateřích miskách a je tak o nich rozhodnuto ve včelstvu, že tyto se vyvinou v budoucí matky. 

 

 



Vlastní postup práce se systémem pro chov matek POKORNY je rozdělena do následujících kroků: 

 

1. Vezmeme plodový rámek 1, na zadní straně vložíme pomocí versatilky 9 do otvorů dýnka              

mateřích misek 7 a zakryjeme černým krytem 8. Plastovou mezistěnu potřeme voskem po             

celém povrchu tak, aby včely získaly pocit, že vystavují klasický plodový rámek. Rámek je              

dobré ještě malinko potřít vrstvičkou medu a následně jej vložíme do plodiště. Takto             

připravený plodový rámek velmi rychle přiláká včely dělnice. Během 3 - 7 dnů včely tento               

rámek vystaví do formy plodové souše. 

2. Po vystavení plodového rámku 1 je rámek připraven k zakladení. Zde následně postupujeme            

dvěma možnými cestami. Ta první spočívá v tom, že necháme matku, aby sama plodový             

rámek 1 našla a zakladla. Druhá cesta spočívá v nasazení isolační klícky 2 na přední stranu               

plodového rámku 1, pod kterou umístíme matku, která se nyní pohybuje jen po nachystaném              

plástu a je vypuštěna až po zakladení celé přední strany plodového rámku 1.  

3. Vezmeme rámek pro volnou stavbu 3 a umístíme na něj 1 – 2 lišty mateřích misek 4.                 

Rozestup mezi matečními lištami 4 musí být takový, aby bylo možno později na uzavřené              

matečníky uzavřít a schovat do mateřích klícek 7. Doporučuje se vrchní mateční lištu 4              

umístit cca 4 cm od okraje horní loučky rámku pro volnou stavbu 3. 

4. Vezmeme mateří misky 5 a jejich vnitřní stěny misek lehce potřeme slabou vrstvičkou             

vosku, včely takto upravené mateří misky 5 vnímají jako základ matečníků.  

5. Z plodového rámku 1 sejmeme zadní černý kryt 8 a pomocí versatilky 9 vyjmeme dýnka              

mateřích misek 7 se zachycenými vajíčky v takovém počtu, pro který máme nachystané            

mateří misky 5. Dýnka mateřích misek 7 s vajíčky umístíme pomocí versatilky 9 do otvorů již               

připravených mateřích misek 5 a to tak, aby vajíčko směřovalo do nitra mateří misky 5.               

Mateří misky 5 s vajíčky umístíme do rámku na volnou stavbu 3 na mateční lišty 4 dle                

obrázku. Pružina na okraji mateční misky 5 slouží k lepšímu upevnění v mateční liště 4. 

6. Rámek na volnou stavbu 3 vybavený matečními lištami 4 s mateřími miskami 5 s vajíčky             

umístíme dle možností do chovného včelstva. 

7. V chovném včelstvu kontrolujeme stav chovu matek a po zavíčkování matečníků nasadíme           

na mateří misky 5 se zavřenými matečníky mateří klícky 6 a rámek 3 znovu vložíme do                

chovného včelstva. 

8. Po vylíhnutí se matky pohybují v mateří klícce 6 a jsou krmeny chovným včelstvem.             

Z matečných lišt 4 vyjímáme vždy společně mateří misku 5 s mateří klíckou 6, kde je              

uzavřena vylíhlá matka. Mimo chovné včelstvo pak provedeme označení matky a její další             

zužitkování a to buď vložením do jiného osiřelého včelstva nebo do připraveného            

oplodňáčku, resp. jinak zužitkujeme. 

 

Celý systém můžeme znovu připravit k odchovu další serie matek a postup opakovat. Nyní již              

nebude třeba potírat plodový rámek 1 ani mateří misky voskem, systém je připraven již přímo               

k zakladení a dalšímu odběru nakladených 1-denních vajíček - jen musíme znovu nahradit            

vyjmutá dýnka mateřích misek 7 novými a to nejlépe ihned po vyjmutí dýnek se zachycenými               

vajíčky. 

 

Popis systému a metodiku práce se systémem pro chov matek POKORNY vyhotovil: 

Ing. Roman Hošek Dr.Tech, MBA – obor včelařství a chov matek SOUV Nasavrky o.p.s. 

 

 



Související obrazová dokumentace 

 
Obr.3 

Obrázek č.3 ukazuje jak se nasazují mateří misky s vajíčky do matečné lišty a jak se následně na                 

mateří misky nasazuje ochranná mateří klícka. 

 

 
Obr. 4 

Obr.4 ukazuje zasouvání dýnek mateřích misek do zadní strany plodového rámku. 


