
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

http://www.vcelarstvikoblizek.cz/






NÁSTAVKOVÉ ÚLY DŘEVĚNÉ – RÁMKOVÁ MÍRA 39 X 

 Dno chovné PROFI – r. m. 39 x 24         KÓD ZBOŽÍ:   0001 

 

275,-Kč 

Chovné dno je vyrobeno z masivního smrku tl. 25mm a 

zasunovací překliţky tl. 9mm. 

Toto chovné dno se vyuţívá hlavně k odchovávání 

oddělkŧ. Ve spojení s nástavkem nám tvoří plemenáč. 

Pokud dno pod nástavkem otočíme dvěma česnovými 

otvory nahoru, tak za pomocí přepáţky získáme prostor 

pro dva oddělky na 4 a 5 rámkŧ.  

Pokud máme nástavek s očkem uprostřed, pak pouţitím 

tří přepáţek získáme 3 prostory pro malé třírámkové 

oddělky.  

Kdyţ chceme oplozovat matky, vyuţíváme variantu tří 

oddělkŧ. Máme-li zájem hlavně o oddělky, pouţíváme 

první dvě varianty. Je moţné ho také pouţít k rozdělení 

včelstva v pokročilé rojové náladě.  

Dno se nepouţívá k zimování, protoţe do něho nelze 

vkládat podloţka pro odběr měli. 

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:   455 mm 

VNĚJŠÍ DÉLKA:   455 mm 

VNĚJŠÍ VÝŠKA:   60 mm 

TLOUŠŤKA STĚNY:  25 mm 

HMOTNOST:   2,1 kg 

 

http://www.vcelarstvikoblizek.cz/22/4/dno-chovne-profi-rm-39-x-24.html


 Dno chovné VARROA – r. m. 39 x 24         KÓD ZBOŽÍ:   0002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

589,-Kč 

Varroa dno je vyrobeno z masivního smrku tl. 

25mm, spodní část je celozasíťovaná 

pozinkovaným pletivem tl. 0,8mm s oky 3,15mm. 

Varroa dno slouţí pro všechny nástavky 

rámkové míry 39cm, studená stavba i teplá 

stavba. 

Celozasíťované dno umoţňuje umístění 

podmetové vloţky a monitoring spadu roztoče 

Varroa destruktor. Dno nabízí ideální podmínky 

pro aerosolování, aplikování formidolu a 

sledovaní přirozeného spadu roztočŧ. Na přední 

straně je široké česno s moţností zúţení či 

úplného uzavření. 

Na zadní straně dna jsou dvířka na dvou 

pantech. 

 

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:   455 mm 

VNĚJŠÍ DÉLKA:  455 mm 

VNĚJŠÍ VÝŠKA:  150 mm 

TLOUŠŤKA STĚNY:  25 mm 

HMOTNOST:   3 kg 

 

http://www.vcelarstvikoblizek.cz/22/3/dno-varroa-rm-39.html


 

 Polonástavek – studená stavba – r. m. 39 x 15     KÓD ZBOŽÍ: 0003 

 Polonástavek – teplá stavba – r. m. 39 x 15 KÓD ZBOŽÍ: 0004 

     320,-Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nástavek je vyroben z masivního smrku tl. 

25mm. 

Polonástavek je vhodný pro vytáčení 

jednodruhových medŧ. Dále je výhodná menší 

hmotnost polonástavku vŧči vyšším mírám, 

např. pro starší včelaře. Očka máme umístěná v 

uličkách mezi polonástavky.  

Po dlouhém pozorování jsme zjistily, ţe si včela 

vţdy dělá otvor v uličce, nikdy v ploše plástŧ. 

Tento polonástavek je vhodný na včelaření jak 

v níţinách, tak v horských oblastech naší 

republiky. Úchyty na nástavku nefrézujeme 

kvŧli tepelným mostŧm a následnému vlhnutí. 

Na přání lze zhotovit úchyty i očka v ploše. 

 

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:   455 mm 

VNĚJŠÍ DÉLKA:  455 mm 

VNĚJŠÍ VÝŠKA:  148 mm 

TLOUŠŤKA STĚNY:  25 mm 

HMOTNOST:   3 kg 

 

odkaz na zboţí na webu:      POLONÁSTAVEK 

 

http://www.vcelarstvikoblizek.cz/22/26/polonastavek-39x15-studena-st.html


 

 Nástavek – studená stavba – r. m. 39 x 24      KÓD ZBOŽÍ: 0005 

 Nástavek – teplá stavba – r. m. 39 x 24      KÓD ZBOŽÍ: 0006 

410,-Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nástavek je vyroben z masivního smrku tl. 

25mm. 

Tento druh nástavku pouţíváme při rŧzných 

sestavách, dle přání zákazníka. Očka jsou 

umístěná v uličkách mezi nástavky. Po dlouhém 

pozorování jsme zjistily, ţe si včela vţdy dělá 

otvor v uličce, nikdy v ploše plástŧ.  

Tento nástavek je vhodný na včelaření jak 

v níţinách, tak v horských oblastech naší 

republiky.  

Úchyty na nástavku nefrézujeme kvŧli tepelným 

mostŧm a následnému vlhnutí. Na přání lze 

zhotovit úchyty i očka v ploše. 

 

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:   455 mm 

VNĚJŠÍ DÉLKA:  455 mm 

VNĚJŠÍ VÝŠKA:  250 mm 

TLOUŠŤKA STĚNY:  25 mm 

HMOTNOST:   4,8 kg 

 

odkaz na zboţí na webu:      NÁSTAVEK 

 

http://www.vcelarstvikoblizek.cz/22/2/nastavek-39x24-studena-st.html


 Koblihŧv protirojový nástavek – studená stavba – r. m. 39 x 24        

KÓD ZBOŽÍ:   0007    580,-Kč 

 Koblihŧv protirojový polonástavek – st. stavba – r. m. 39 x 15 

KÓD ZBOŽÍ:   0008  510,-Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento nástavek pouţíváme na tlumení rojové 

nálady. 

Nástavek je vyroben z masivního smrku tl. 25mm 

s otvory o přesném prŧměru, které jsou 

vyfrézované do přední stěny nástavku. Otvory 

jsou vyplněny včelotěsným sítem. Tento nástavek 

byl roky testován a doladěn. 

Protirojový nástavek vkládáme do včelstva při 

rozšiřování nástavkŧ v dubnu, mezi druhý a 4 

nástavek. Zde tento nástavek slouţí k tomu, 

aby  včely zvýšily pohyb  v úle kvŧli termoregulaci 

a tím snadněji přenášely mateří feromon. Tento 

nástavek je velice platný při dlouhodobém 

ochlazení po velmi teplých dnech, kdy včely jsou v 

úle poměrně natěsnány a přestává se 

přenášet mateří feromon. 

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:   455 mm/455 mm 

VNĚJŠÍ DÉLKA:  455 mm/455 mm 

VNĚJŠÍ VÝŠKA:  250 mm/148 mm 

TLOUŠŤKA STĚNY:  25 mm/25 mm 

HMOTNOST:   4,8 kg/3 kg 

odkaz na zboţí na webu:   KOBLIHŦV PROTIROJOVÝ NÁSTAVEK 

odkaz na video:        VIDEO  

 

http://www.vcelarstvikoblizek.cz/22/609/koblihuv-protirojovy-polonastavek-39x15-studena-st.html
http://www.vcelarstvikoblizek.cz/galerie/videogalerie.html


 Koblihŧv protirojový nástavek – teplá stavba – r. m. 39 x 24        

KÓD ZBOŽÍ:   0009  580,-Kč 

 Koblihŧv protirojový polonástavek – teplá stavba – r. m. 39 x 15 

KÓD ZBOŽÍ:   00010  510,-Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento nástavek pouţíváme na tlumení rojové 

nálady. 

Nástavek je vyroben z masivního smrku tl. 25mm 

s otvory o přesném prŧměru, které jsou 

vyfrézované do přední stěny nástavku. Otvory 

jsou vyplněny včelotěsným sítem. Tento nástavek 

byl roky testován a doladěn. 

Protirojový nástavek vkládáme do včelstva při 

rozšiřování nástavkŧ v dubnu, mezi druhý a 4 

nástavek. Zde tento nástavek slouţí k tomu, 

aby  včely zvýšily pohyb  v úle kvŧli termoregulaci 

a tím snadněji přenášely mateří feromon. Tento 

nástavek je velice platný při dlouhodobém 

ochlazení po velmi teplých dnech, kdy včely jsou v 

úle poměrně natěsnány a přestává se 

přenášet mateří feromon. 

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:   455 mm/455 mm 

VNĚJŠÍ DÉLKA:  455 mm/455 mm 

VNĚJŠÍ VÝŠKA:  250 mm/148 mm 

TLOUŠŤKA STĚNY:  25 mm/25 mm 

HMOTNOST:   4,8 kg/3 kg 

 

odkaz na zboţí na webu: KOBLIHŦV PROTIROJOVÝ NÁSTAVEK 

odkaz na video:        VIDEO  

 

http://www.vcelarstvikoblizek.cz/22/25/koblihuv-protirojovy-nastavek-39x24-tepla-st.html
http://www.vcelarstvikoblizek.cz/galerie/videogalerie.html


 

 Koblihŧv nástavek CHOVNÝ –  studená stavba r. m. 39 x 24          

KÓD ZBOŽÍ:   0011   600,-Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nástavek je vyroben z masivního smrku tl. 25mm. 

Chovný nástavek pouţíváme při rozchovávání matek při 

přítomnosti matky v úle. Tento nástavek lze zároveň 

pouţít jako protirojový. 

V nástavku odejmeme dvířka s integrovaným 

včelotěsným sítem. Na nástavek přiloţíme modifikovaný 

plemenáč, který je vybaven mateří mříţkou. Přes tuto 

mateří mříţku je spojené kmenové včelstvo se včelami v 

plemenáči. Tato varianta velice usnadní včelařovy 

chování matek bez toho, aby musel rozebírat neustále 

včely. Po vyjmutí série, lze opět lehce vloţit další bez 

toho, abychom znova otvíraly včely.  

Tento druh nástavku lze pouţít i u další naší sestavy 

LEŢAN. Pouţíváme ho při chování dvou matek v 

jednom včelstvu, jen s tím rozdílem, ţe je do něj vloţena 

integrovaná mateří mříţka. 

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:   455 mm 

VNĚJŠÍ DÉLKA:  455 mm 

VNĚJŠÍ VÝŠKA:  250 mm 

TLOUŠŤKA STĚNY:  25 mm 

HMOTNOST:   4,8 kg 

 

odkaz na zboţí na webu:      KOBLIHŦV 

NÁVSTAVEK CHOVNÝ 

 

http://www.vcelarstvikoblizek.cz/22/7/koblihuv-nastavek-chovny-39x24-studena-st.html
http://www.vcelarstvikoblizek.cz/22/7/koblihuv-nastavek-chovny-39x24-studena-st.html
http://www.vcelarstvikoblizek.cz/22/7/koblihuv-nastavek-chovny-39x24-studena-st.html


 

 Úlová sestava třínástavková –  studená stavba r. m. 39 x 24          

KÓD ZBOŽÍ:   0012 

 Úlová sestava třínástavková –  teplá stavba r. m. 39 x 24          

KÓD ZBOŽÍ:   0013      2 020,-Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Skládá se z varroa dna celozasíťovaného, tří nástavkŧ 

39x24 a vysokého dřevěného víka s polystyrenem tl. 

40mm. Lze dodat s plechovým víkem z Pz plechu. Jedná 

se o celodřevěnou konstrukci úlu z masivního smrku tl. 

25mm. Tento 3 nástavkový úl je vhodný pro silná 

včelstva. Rámková míra 39 x 24 je tradiční a 

nejrozšířenější rámková míra v České republice.  

Moderní nástavkové úly mají řadu dobrých vlastností, 

které vyuţívají racionálně a ekonomicky myslící 

včelaři. Celodřevěné úly přináší ekologické včelaření. K 

přednostem nástavkového úlu patří jednoduchá, 

včelstvu přizpŧsobená konstrukce, bezproblémové 

ošetřování včelstev, jednoduchá a rychlá přeprava.  
 

Dlouhodobá pozorování potvrdila, ţe zimní chomáč se 

vytváří převáţně uprostřed nástavku na šířku 4 - 5 

plástŧ. Včelstvo má na jaře po obou stranách dostatek 

prostoru k roztaţení. Pouţívání dřeva se za staletí 

tisíckrát osvědčilo. 

 

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:   455 mm 

VNĚJŠÍ DÉLKA:  455 mm 

VNĚJŠÍ VÝŠKA:  943 mm 

TLOUŠŤKA STĚNY:  25 mm 

HMOTNOST:   19,5 kg 

odkaz na zboţí na webu:      ÚLOVÁ SESTAVA 

 

http://www.vcelarstvikoblizek.cz/22/30/ulova-sestava-3nast-39x24-studena-st.html


 

 Koblihova protirojová sestava třínástavková  

–  studená stavba r. m. 39 x 24         KÓD ZBOŽÍ:   0014 

                                                                   2 020,-Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skládá se z varroa dna celozasíťovaného, dvou nástavkŧ 

39x24 pro studenou stavbu, jednoho protirojového 

nástavku 39x24 pro studenou stavbu a vysokého 

dřevěného víka s polystyrenem tl. 40mm. Lze dodat 

s plechovým víkem z Pz plechu. Jedná se o celodřevěnou 

konstrukci úlu z masivního smrku tl. 25mm. Tento 3 

nástavkový úl je vhodný pro silná včelstva s moţností 

tlumení rojové nálady.  

Rámková míra 39 x 24 je tradiční a nejrozšířenější 

rámková míra v České republice.  Moderní nástavkové 

úly mají řadu dobrých vlastností, které vyuţívají 

racionálně a ekonomicky myslící včelaři. Celodřevěné 

úly přináší ekologické včelaření.  

K přednostem nástavkového úlu patří jednoduchá, 

včelstvu přizpŧsobená konstrukce, bezproblémové 

ošetřování včelstev, jednoduchá a rychlá 

přeprava.  Dlouhodobá pozorování potvrdila, ţe zimní 

chomáč se vytváří převáţně uprostřed nástavku na šířku 

4 - 5 plástŧ. Včelstvo má na jaře po obou stranách 

dostatek prostoru k roztaţení. Pouţívání dřeva se za 

staletí tisíckrát osvědčilo. 

 

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:   455 mm 

VNĚJŠÍ DÉLKA:  455 mm 

VNĚJŠÍ VÝŠKA:  943 mm 

TLOUŠŤKA STĚNY:  25 mm 

HMOTNOST:   19,5 kg 
 

odkaz na zboţí na webu:      KOBLIHOVA 

PROTIROJ.SESTAVA 

 

http://www.vcelarstvikoblizek.cz/22/32/koblihova-protirojova-sestava-3nast-protirojova-39x24-studena-st.html
http://www.vcelarstvikoblizek.cz/22/32/koblihova-protirojova-sestava-3nast-protirojova-39x24-studena-st.html
http://www.vcelarstvikoblizek.cz/22/32/koblihova-protirojova-sestava-3nast-protirojova-39x24-studena-st.html


 

 Koblihova protirojová sestava třínástavková  

–  teplá stavba r. m. 39 x 24         KÓD ZBOŽÍ:   0015   2 020,-Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skládá se z varroa dna celozasíťovaného, dvou nástavkŧ 

39x24 pro teplou stavbu, jednoho protirojového 

nástavku 39x24 pro teplou stavbu a vysokého dřevěného 

víka s polystyrenem tl. 40mm. Lze dodat s plechovým 

víkem z Pz plechu. Jedná se o celodřevěnou konstrukci 

úlu z masivního smrku tl. 25mm. Tento 3 nástavkový úl 

je vhodný pro silná včelstva s moţností tlumení rojové 

nálady. Rámková míra 39 x 24 je tradiční a 

nejrozšířenější rámková míra v České 

republice.  Moderní nástavkové úly mají řadu dobrých 

vlastností, které vyuţívají racionálně a ekonomicky 

myslící včelaři. Celodřevěné úly přináší ekologické 

včelaření. K přednostem nástavkového úlu patří 

jednoduchá, včelstvu přizpŧsobená konstrukce, 

bezproblémové ošetřování včelstev, jednoduchá a rychlá 

přeprava.  

 

Dlouhodobá pozorování potvrdila, ţe zimní chomáč se 

vytváří převáţně uprostřed nástavku na šířku 4 - 5 

plástŧ. Včelstvo má na jaře po obou stranách dostatek 

prostoru k roztaţení. Pouţívání dřeva se za staletí 

tisíckrát osvědčilo. 

 

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:   455 mm 

VNĚJŠÍ DÉLKA:  455 mm 

VNĚJŠÍ VÝŠKA:  943 mm 

TLOUŠŤKA STĚNY:  25 mm 

HMOTNOST:   19,5 kg 

odkaz na zboţí na webu:      ÚLOVÁ SESTAVA 

 

http://www.vcelarstvikoblizek.cz/22/33/koblihova-protirojova-sestava-3nast-protirojova-39x24-tepla-st.html


 

 Dno VARROA leţan – studená stavba – r. m. 39 x 24 

KÓD ZBOŽÍ:   0016   1 200,-Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Varroa dno LEŢAN je vyrobeno z masivního 

smrku tl. 25mm, spodní část je celozasíťovaná 

pozinkovaným pletivem tl. 0,8mm s oky 3,15mm. 

Varroa dno LEŢAN slouţí pro nástavek 

LEŢAN, studená stavba. 

Celozasíťované dno umoţňuje umístění 

podmetové vloţky a monitoring spadu roztoče 

Varroa destruktor. Dno nabízí ideální podmínky 

pro aerosolování, aplikování formidolu a 

sledovaní přirozeného spadu roztočŧ. 

Na přední straně je široké česno s moţností 

zúţení či úplného uzavření. 

Česno lze volitelně vyuţívat levou nebo pravou 

stranu, v případě pouţití přepáţky v nástavku, 

lze pouţít česna obě. Na zadní straně dna jsou 

dvířka na dvou pantech. 

 

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:   455 mm 

VNĚJŠÍ DÉLKA:  910 mm 

VNĚJŠÍ VÝŠKA:  150 mm 

TLOUŠŤKA STĚNY:  25 mm 

HMOTNOST:   4,8 kg 

odkaz na zboţí na webu:      DNO VARROA LEŢAN 

 

http://www.vcelarstvikoblizek.cz/22/5/dno-varroa-lezan-rm-39.html


 

 Nástavek leţan – studená stavba – r. m. 39 x 24 

KÓD ZBOŽÍ:   0017                800,-Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nástavek je vyroben z masivního smrku tl. 

25mm. 

Tento druh nástavku pouţíváme při rŧzných 

sestavách, dle přání zákazníka. Očka jsou 

umístěná v uličkách mezi nástavky. Po dlouhém 

pozorování jsme zjistily, ţe si včela vţdy dělá 

otvor v uličce, nikdy v ploše plástŧ.  

Tento nástavek je vhodný na včelaření jak 

v níţinách, tak v horských oblastech naší 

republiky. Úchyty na nástavku nefrézujeme 

kvŧli tepelným mostŧm a následnému vlhnutí. 

Na přání lze zhotovit úchyty i očka v ploše. 

 

 

 

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:   455 mm 

VNĚJŠÍ DÉLKA:  910 mm 

VNĚJŠÍ VÝŠKA:  250 mm 

TLOUŠŤKA STĚNY:  25 mm 

HMOTNOST:   9 kg 

odkaz na zboţí na webu:      NÁSTAVEK LEŢAN 

 

http://www.vcelarstvikoblizek.cz/22/9/nastavek-lezan-39x24-studena-st.html


 

 Leţan nízký – studená stavba – r. m. 39 x 24 

KÓD ZBOŽÍ:   0018                      2 450,-Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tento úl je konstruován na základě typu úlu 

LEŢAN. 

Úl je určen pouze na studenou stavbu s moţností 

výletu na pravé nebo levé straně. Je vyroben z 

masivního smrku tl. 25 mm. Včelař pouţívá 

pouze širokoúhlý nástavek, kde je plodiště i 

medník. 

Variabilita úlu umoţňuje chovat dvě včelstva 

vedle sebe, která jsou oddělena přepáţkou 

(přepáţka je v ceně sestavy) při rozšíření o 

medníkové nástavky a téţ protirojové nástavky. 

 

 

 

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:   455 mm 

VNĚJŠÍ DÉLKA:  910 mm 

VNĚJŠÍ VÝŠKA:  420 mm 

TLOUŠŤKA STĚNY:  25 mm 

HMOTNOST:   12,5 kg 

odkaz na zboţí na webu:      LEŢAN NÍZKÝ 

 

http://www.vcelarstvikoblizek.cz/22/23/lezan-nizky-39x24-studena-st.html


 

 Leţan medníkový (SENIOR) – studená stavba – r. m. 39 x 24 

KÓD ZBOŽÍ:   0019                                       3 600,-Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tento úl je konstruován na základě typu úlu LEŢAN. 

Úl je vyroben z masivního smrku tl. 25 mm a je určen 

pouze na studenou stavbu. Skládá se ze dna varroa 

LEŢAN, nástavku LEŢAN 39x24 a dvou sklopných 

medníkových nástavkŧ 39x24. Víko je z pozinkovaného 

plechu. Tuto sestavu je moţno rozšířit o další nástavky. 

V úlu je moţno chovat současně 2 matky po menší 

úpravě, nebo dvě včelstva vedle sebe, která jsou 

oddělena přepáţkou (přepáţka je v ceně sestavy). Další 

moţností včelaření je v prvním širokoúhlém nástavku 

mít plodiště s jednou matkou a další nástavky mít jako 

medníky. Medníky lze přidávat dle potřeby. 

V úle lze téţ praktikovat protirojový nástavek z naší 

nabídky. Konstrukce tohoto úlu je ideální pro naše 

seniorské včelaře, protoţe medníková část je vyklápěcí a 

tím je ideální včelaření bez zvedání nástavkŧ. 

 

 

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:   455 mm 

VNĚJŠÍ DÉLKA:  910 mm 

VNĚJŠÍ VÝŠKA:  670 mm 

TLOUŠŤKA STĚNY:  25 mm 

HMOTNOST:   24,5 kg 

odkaz na zboţí na webu:      SENIOR ÚL 

odkaz na video:  VIDEO 

 

http://www.vcelarstvikoblizek.cz/22/22/lezan-mednikovy-39x24-studena-st--senior-ul-.html
http://www.vcelarstvikoblizek.cz/galerie/videogalerie.html


 

 Plemenáč – čtyřrámkový – r. m. 39 x 24   KÓD ZBOŽÍ:   0020                                      750,-Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Střecha plechová – r. m. 39 x 24   KÓD ZBOŢÍ:   0021                                                   230,-Kč 

 

 

 

 

 

 

 

Uvnitř plemenáče je sololit – z vnější strany palubky a na střeše.  

 

PARAMETRY:  

 

odkaz na zboţí na webu:     PLEMENÁČ 

Plechová střecha pro venkovní pouţití z pozinkovaného plechu s pájenými spoji. 

Střecha chrání např. sololitové víko. Na nástavku tvoří přesah cca 5 cm na 

stranách a cca 20 cm nad česnem. Střecha je vyrobena z pozinkovaného plechu, 

proto doporučujeme následně provést ochranný nátěr. 

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:   545 mm                   odkaz na zboţí na webu: 

VNĚJŠÍ DÉLKA:   710 mm               STŘECHA PLECH 

VNĚJŠÍ VÝŠKA:   20 mm 

TLOUŠŤKA STĚNY:  0,55 mm 

HMOTNOST:   1,8 kg 

http://www.vcelarstvikoblizek.cz/22/397/plemenac-4-ramkovy-r-m-39-x-24.html
http://www.vcelarstvikoblizek.cz/22/111/strecha-plech.html
http://www.vcelarstvikoblizek.cz/galerie/videogalerie.html


 

 Víko nízké plech, polyst. 20 mm – r. m. 39 x 24   KÓD ZBOŽÍ:   0022                         240,-Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Víko nízké dřevo, polyst. 20 mm – r. m. 39 x 24   KÓD ZBOŽÍ:   0023                         180,-Kč 

 

 

 

 

 

 

 

Plechové víko pro venkovní pouţití z pozinkovaného plechu s pájenými spoji a 

polystyrénem tl. 20mm. Víko je určeno na nezateplené nástavky r.m. 39. Na 

nástavku tvoří přesah cca 1 cm od stěny úlu. Víko je vyrobeno z pozinkovaného 

plechu, proto doporučujeme následně provést ochranný nátěr. 

 

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:   470 mm             odkaz na zboţí na webu: 

VNĚJŠÍ DÉLKA:   470 mm               VÍKO NÍZKÉ 

VNĚJŠÍ VÝŠKA:   50 mm 

TLOUŠŤKA STĚNY:  0,55 mm 

HMOTNOST:   2 kg 

Víko je vyrobeno z masivního smrku tl. 13mm a sololitové desky tl. 3mm, 

doplněné polystyrénem tl. 20mm. Víko je určeno na nezateplené nástavky r.m. 

39. Na nástavku tvoří přesah cca 2 cm od stěny úlu. Víko je potřeba chránit před 

povětrnostními vlivy např. plechovou stříškou. 

 

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:   490 mm                 odkaz na zboţí na webu: 

VNĚJŠÍ DÉLKA:   490 mm               VÍKO NÍZKÉ dř. 

VNĚJŠÍ VÝŠKA:   50 mm 

TLOUŠŤKA STĚNY:  13 mm 

HMOTNOST:   2 kg 

http://www.vcelarstvikoblizek.cz/22/10/viko-nizke-plech-rm-39-polyst-20mm.html
http://www.vcelarstvikoblizek.cz/22/11/viko-nizke-rm-39-polyst-20mm.html


 

 Víko vysoké plech, polyst. 40 mm – r. m. 39 x 24   KÓD ZBOŽÍ:   0024                       280,-Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Víko vysoké dřevo, polyst. 40 mm – r. m. 39 x 24   KÓD ZBOŽÍ:   0025                    200,-Kč 

 

 

 

 

 

 

 

Plechové víko pro venkovní pouţití z pozinkovaného plechu s pájenými spoji a 

polystyrénem tl. 40mm. Víko je určeno na nezateplené nástavky r.m. 39. Na 

nástavku tvoří přesah cca 1 cm od stěny úlu. Víko je vyrobeno z pozinkovaného 

plechu, proto doporučujeme následně provést ochranný nátěr. 

 

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:   470 mm               odkaz na zboţí na webu: 

VNĚJŠÍ DÉLKA:   470 mm               VÍKO VYSOKÉ 

VNĚJŠÍ VÝŠKA:   90 mm 

TLOUŠŤKA STĚNY:  0,55 mm 

HMOTNOST:   2 kg 

Víko je vyrobeno z masivního smrku tl. 13mm a sololitové desky tl. 3mm, 

doplněné polystyrénem tl. 40mm. Víko je určeno na nezateplené nástavky r.m. 

39. Na nástavku tvoří přesah cca 2 cm od stěny úlu. Víko je potřeba chránit před 

povětrnostními vlivy např. plechovou stříškou. 

 

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:   490 mm                   odkaz na zboţí na webu: 

VNĚJŠÍ DÉLKA:   490 mm               VÍKO VYSOKÉ dř. 

VNĚJŠÍ VÝŠKA:   80 mm 

TLOUŠŤKA STĚNY:  13 mm 

HMOTNOST:   2 kg 

http://www.vcelarstvikoblizek.cz/22/12/viko-vysoke-plech-rm-39-polyst-40mm.html
http://www.vcelarstvikoblizek.cz/22/13/viko-vysoke-rm-39-polyst-40mm.html


 Dno chovné PROFI – Langstroth         KÓD ZBOŽÍ:   0026      275,-Kč 

 

Chovné dno je vyrobeno z masivního smrku tl. 

25mm a zasunovací překliţky tl. 9mm. 

Toto chovné dno se vyuţívá hlavně k 

odchovávání oddělkŧ. Ve spojení s nástavkem 

nám tvoří plemenáč. Pokud dno pod nástavkem 

otočíme dvěma česnovými otvory nahoru, tak za 

pomocí přepáţky získáme prostor pro dva 

oddělky na 4 a 5 rámkŧ. Pokud máme nástavek 

s očkem uprostřed, pak pouţitím tří přepáţek 

získáme 3 prostory pro malé třírámkové 

oddělky.  

Kdyţ chceme oplozovat matky, vyuţíváme 

variantu tří oddělkŧ. Máme-li zájem hlavně o 

oddělky, pouţíváme první dvě varianty. Je 

moţné ho také pouţít k rozdělení včelstva v 

pokročilé rojové náladě. Dno se nepouţívá k 

zimování, protoţe do něho nelze vkládat 

podloţka pro odběr měli. 

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:   425 mm 

VNĚJŠÍ DÉLKA:  545 mm 

VNĚJŠÍ VÝŠKA:  60 mm 

TLOUŠŤKA STĚNY:  25 mm 

HMOTNOST:   2,3 kg 

odkaz na zboţí na webu:      DNO CHOVNÉ 

PROFI 

 

http://www.vcelarstvikoblizek.cz/99/570/dno-chovne-langstroth.html
http://www.vcelarstvikoblizek.cz/99/570/dno-chovne-langstroth.html
http://www.vcelarstvikoblizek.cz/99/570/dno-chovne-langstroth.html


 Dno chovné VARROA – Langstroth         KÓD ZBOŽÍ:   0027           589,-Kč 

Varroa dno je vyrobeno z masivního smrku tl. 

25mm, spodní část je celozasíťovaná 

pozinkovaným pletivem tl. 0,8mm s oky 3,15mm. 

Varroa dno slouţí pro všechny nástavky 

rámkové míry 39cm, studená stavba i teplá 

stavba. 

Celozasíťované dno umoţňuje umístění 

podmetové vloţky a monitoring spadu roztoče 

Varroa destruktor. Dno nabízí ideální podmínky 

pro aerosolování, aplikování formidolu a 

sledovaní přirozeného spadu roztočŧ. Na přední 

straně je široké česno s moţností zúţení či 

úplného uzavření. 

Na zadní straně dna jsou dvířka na dvou 

pantech. 

 

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:   425 mm 

VNĚJŠÍ DÉLKA:  515 mm 

VNĚJŠÍ VÝŠKA:  152 mm 

TLOUŠŤKA STĚNY:  25 mm 

HMOTNOST:   3,2 kg 

 

odkaz na zboţí na webu:      VARROA DNO 

 

http://www.vcelarstvikoblizek.cz/99/572/dno-varroa-langstroth.html


 Nástavek 2/3 168 mm Langstroth    KÓD ZBOŽÍ:   0028   310,-Kč 

 Nástavek ¾ 162 mm Langstroth      KÓD ZBOŽÍ:  0029    320,-Kč 
Nástavek je vyroben z masivního smrku tl. 

25mm. 

Je vhodný pro vytáčení jednodruhových medŧ. 

Dále je výhodná menší hmotnost polonástavku 

vŧči vyšším mírám, např. pro starší včelaře. 

Očka máme umístěná v uličkách mezi nástavky. 

Po dlouhém pozorování jsme zjistily, ţe si včela 

vţdy dělá otvor v uličce, nikdy v ploše plástŧ.  

Tento nástavek je vhodný na včelaření jak 

v níţinách, tak v horských oblastech naší 

republiky. Úchyty na nástavku nefrézujeme 

kvŧli tepelným mostŧm a následnému vlhnutí. 

Na přání lze zhotovit úchyty i očka v ploše. 

 

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:  425 mm/425 mm 

VNĚJŠÍ DÉLKA: 515 mm/515 mm 

VNĚJŠÍ VÝŠKA: 168 mm/194 mm 

TLOUŠŤKA STĚNY: 25 mm/25 mm 

HMOTNOST:  4,8 kg/3,9 

 

odkaz na zboţí na webu:      NÁSTAVKY 

 

http://www.vcelarstvikoblizek.cz/99/582/nastavek-3-4-192-mm-langstroth.html


 Nástavek 1/1 240 mm Langstroth             KÓD ZBOŽÍ: 0030  410,-Kč 

 Nástavek Jumbo 295 mm Langstroth      KÓD ZBOŽÍ: 0031  460,-Kč 
Nástavek je vyroben z masivního smrku tl. 

25mm. 

Tento druh nástavku pouţíváme při rŧzných 

sestavách, dle přání zákazníka. Očka jsou 

umístěná v uličkách mezi nástavky. Po dlouhém 

pozorování jsme zjistily, ţe si včela vţdy dělá 

otvor v uličce, nikdy v ploše plástŧ.  

Tento nástavek je vhodný na včelaření jak 

v níţinách, tak v horských oblastech naší 

republiky.  

Úchyty na nástavku nefrézujeme kvŧli tepelným 

mostŧm a následnému vlhnutí. Na přání lze 

zhotovit úchyty i očka v ploše. 

 

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:  425 mm/425 mm 

VNĚJŠÍ DÉLKA: 415 mm/415 mm 

VNĚJŠÍ VÝŠKA: 240 mm/295 mm 

TLOUŠŤKA STĚNY: 25 mm/25 mm 

HMOTNOST:  4,5 kg/3,9 kg 

 

odkaz na zboţí na webu:      NÁSTAVEK 

 

http://www.vcelarstvikoblizek.cz/22/2/nastavek-39x24-studena-st.html


 Koblihŧv protirojový nástavek 2/3 168 mm Langstroth        

KÓD ZBOŽÍ:   0032      510,-Kč 

 Koblihŧv protirojový nástavek ¾ 192 mm Langstroth 

KÓD ZBOŽÍ:   0033      520,-Kč 

Tento nástavek pouţíváme na tlumení rojové 

nálady. 

Nástavek je vyroben z masivního smrku tl. 25mm 

s otvory o přesném prŧměru, které jsou 

vyfrézované do přední stěny nástavku. Otvory 

jsou vyplněny včelotěsným sítem. Tento nástavek 

byl roky testován a doladěn. 

Protirojový nástavek vkládáme do včelstva při 

rozšiřování nástavkŧ v dubnu, mezi druhý a 4 

nástavek. Zde tento nástavek slouţí k tomu, 

aby  včely zvýšily pohyb  v úle kvŧli termoregulaci 

a tím snadněji přenášely mateří feromon. Tento 

nástavek je velice platný při dlouhodobém 

ochlazení po velmi teplých dnech, kdy včely jsou v 

úle poměrně natěsnány a přestává se 

přenášet mateří feromon. 

 

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:  425 mm/425 mm 

VNĚJŠÍ DÉLKA: 515 mm/515 mm 

VNĚJŠÍ VÝŠKA: 168 mm/194 mm 

TLOUŠŤKA STĚNY: 25 mm/25 mm 

HMOTNOST:  4,8 kg/3,9 

odkaz na zboţí na webu: KOBLIHŦV PROTIROJOVÝ NÁSTAVEK 

odkaz na video:             VIDEO  

 

http://www.vcelarstvikoblizek.cz/22/609/koblihuv-protirojovy-polonastavek-39x15-studena-st.html
http://www.vcelarstvikoblizek.cz/galerie/videogalerie.html


 Koblihŧv protirojový nástavek 1/1 240 mm Langstroth        

KÓD ZBOŽÍ:   0034    580,-Kč 

 Koblihŧv protirojový nástavek Jumbo 295 mm 

KÓD ZBOŽÍ:   0035    640,-Kč 

Tento nástavek pouţíváme na tlumení rojové 

nálady. 

Nástavek je vyroben z masivního smrku tl. 25mm 

s otvory o přesném prŧměru, které jsou 

vyfrézované do přední stěny nástavku. Otvory 

jsou vyplněny včelotěsným sítem. Tento nástavek 

byl roky testován a doladěn. 

Protirojový nástavek vkládáme do včelstva při 

rozšiřování nástavkŧ v dubnu, mezi druhý a 4 

nástavek. Zde tento nástavek slouţí k tomu, 

aby  včely zvýšily pohyb  v úle kvŧli termoregulaci 

a tím snadněji přenášely mateří feromon. Tento 

nástavek je velice platný při dlouhodobém 

ochlazení po velmi teplých dnech, kdy včely jsou v 

úle poměrně natěsnány a přestává se 

přenášet mateří feromon. 

 

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:  425 mm/425 mm 

VNĚJŠÍ DÉLKA: 415 mm/415 mm 

VNĚJŠÍ VÝŠKA: 240 mm/295 mm 

TLOUŠŤKA STĚNY: 25 mm/25 mm 

HMOTNOST:  4,5 kg/3,9 kg 

odkaz na zboţí na webu: KOBLIHŦV PROTIROJOVÝ NÁSTAVEK 

odkaz na video:             VIDEO  

 

http://www.vcelarstvikoblizek.cz/22/25/koblihuv-protirojovy-nastavek-39x24-tepla-st.html
http://www.vcelarstvikoblizek.cz/galerie/videogalerie.html


 Koblihŧv nástavek CHOVNÝ 1/1 240 mm Langstroth           

KÓD ZBOŽÍ:   0036     600,-Kč Nástavek je vyroben z masivního smrku tl. 

25mm. 

Chovný nástavek pouţíváme při rozchovávání 

matek při přítomnosti matky v úle. Tento 

nástavek lze zároveň pouţít jako protirojový. 

V nástavku odejmeme dvířka s integrovaným 

včelotěsným sítem. Na nástavek přiloţíme 

modifikovaný plemenáč, který je vybaven 

mateří mříţkou. Přes tuto mateří mříţku je 

spojené kmenové včelstvo se včelami v 

plemenáči. Tato varianta velice usnadní 

včelařovy chování matek bez toho, aby musel 

rozebírat neustále včely. Po vyjmutí série, lze 

opět lehce vloţit další bez toho, abychom znova 

otvíraly včely. Tento druh nástavku lze pouţít i 

u další naší sestavy LEŢAN. Pouţíváme ho při 

chování dvou matek v jednom včelstvu, jen s tím 

rozdílem, ţe je do něj vloţena integrovaná 

mateří mříţka. 

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:   425 mm 

VNĚJŠÍ DÉLKA:  515 mm 

VNĚJŠÍ VÝŠKA:  240 mm 

TLOUŠŤKA STĚNY:  25 mm 

HMOTNOST:   4,3 kg 

odkaz na zboţí na webu:      KOBLIHŦV 

NÁVSTAVEK CHOVNÝ 

 

http://www.vcelarstvikoblizek.cz/22/7/koblihuv-nastavek-chovny-39x24-studena-st.html
http://www.vcelarstvikoblizek.cz/22/7/koblihuv-nastavek-chovny-39x24-studena-st.html
http://www.vcelarstvikoblizek.cz/22/7/koblihuv-nastavek-chovny-39x24-studena-st.html


 Koblihŧv nástavek Jumbo 295 mm Langstroth           

KÓD ZBOŽÍ:   0037     670,-Kč Nástavek je vyroben z masivního smrku tl. 

25mm. 

Chovný nástavek pouţíváme při rozchovávání 

matek při přítomnosti matky v úle. Tento 

nástavek lze zároveň pouţít jako protirojový. 

V nástavku odejmeme dvířka s integrovaným 

včelotěsným sítem. Na nástavek přiloţíme 

modifikovaný plemenáč, který je vybaven 

mateří mříţkou. Přes tuto mateří mříţku je 

spojené kmenové včelstvo se včelami v 

plemenáči. Tato varianta velice usnadní 

včelařovy chování matek bez toho, aby musel 

rozebírat neustále včely. Po vyjmutí série, lze 

opět lehce vloţit další bez toho, abychom znova 

otvíraly včely. Tento druh nástavku lze pouţít i 

u další naší sestavy LEŢAN. Pouţíváme ho při 

chování dvou matek v jednom včelstvu, jen s tím 

rozdílem, ţe je do něj vloţena integrovaná 

mateří mříţka. 

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:   425 mm 

VNĚJŠÍ DÉLKA:  515 mm 

VNĚJŠÍ VÝŠKA:  295 mm 

TLOUŠŤKA STĚNY:  25 mm 

HMOTNOST:   4,3 kg 

odkaz na zboţí na webu:      KOBLIHŦV 

NÁVSTAVEK CHOVNÝ 

 

http://www.vcelarstvikoblizek.cz/22/7/koblihuv-nastavek-chovny-39x24-studena-st.html
http://www.vcelarstvikoblizek.cz/22/7/koblihuv-nastavek-chovny-39x24-studena-st.html
http://www.vcelarstvikoblizek.cz/22/7/koblihuv-nastavek-chovny-39x24-studena-st.html


 Úlová sestava třínástavková 2/3 168 mm Langstroth          

KÓD ZBOŽÍ:   0038     1 720,-Kč 

 Úlová sestava třínástavková ¾ 192 mm Langstroth          

KÓD ZBOŽÍ:   0039    1 750,-Kč 

 Skládá se z varroa dna celozasíťovaného, tří 

nástavkŧ a vysokého dřevěného víka 

s polystyrenem tl. 40mm. Lze dodat s plechovým 

víkem z Pz plechu. Jedná se o celodřevěnou 

konstrukci úlu z masivního smrku tl. 25mm. 

Tento 3 nástavkový úl je vhodný pro silná 

včelstva. Moderní nástavkové úly mají řadu 

dobrých vlastností, které vyuţívají racionálně a 

ekonomicky myslící včelaři. Celodřevěné úly 

přináší ekologické včelaření. K přednostem 

nástavkového úlu patří jednoduchá, včelstvu 

přizpŧsobená konstrukce, bezproblémové 

ošetřování včelstev, jednoduchá a rychlá 

přeprava.  

 

Dlouhodobá pozorování potvrdila, ţe zimní 

chomáč se vytváří převáţně uprostřed nástavku 

na šířku 4 - 5 plástŧ. Včelstvo má na jaře po 

obou stranách dostatek prostoru k roztaţení. 

Pouţívání dřeva se za staletí tisíckrát osvědčilo. 

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:  425 mm/425 mm 

VNĚJŠÍ DÉLKA: 515 mm/515 mm 

VNĚJŠÍ VÝŠKA: 690 mm/770 mm 

TLOUŠŤKA STĚNY: 25 mm/25 mm 

HMOTNOST:  18,4 kg/18,4 kg 

odkaz na zboţí na webu:      ÚLOVÁ SESTAVA 

 

http://www.vcelarstvikoblizek.cz/22/30/ulova-sestava-3nast-39x24-studena-st.html


 Úlová sestava třínástavková 1/1 240 mm Langstroth          

KÓD ZBOŽÍ:   0040   2 020,-Kč 

 Úlová sestava třínástavková Jumbo 195 mm Langstroth          

KÓD ZBOŽÍ:   0041   2 170,-Kč 

 Skládá se z varroa dna celozasíťovaného, tří 

nástavkŧ a vysokého dřevěného víka 

s polystyrenem tl. 40mm. Lze dodat s plechovým 

víkem z Pz plechu. Jedná se o celodřevěnou 

konstrukci úlu z masivního smrku tl. 25mm. 

Tento 3 nástavkový úl je vhodný pro silná 

včelstva. Moderní nástavkové úly mají řadu 

dobrých vlastností, které vyuţívají racionálně a 

ekonomicky myslící včelaři. Celodřevěné úly 

přináší ekologické včelaření. K přednostem 

nástavkového úlu patří jednoduchá, včelstvu 

přizpŧsobená konstrukce, bezproblémové 

ošetřování včelstev, jednoduchá a rychlá 

přeprava.  

 

Dlouhodobá pozorování potvrdila, ţe zimní 

chomáč se vytváří převáţně uprostřed nástavku 

na šířku 4 - 5 plástŧ. Včelstvo má na jaře po 

obou stranách dostatek prostoru k roztaţení. 

Pouţívání dřeva se za staletí tisíckrát osvědčilo. 

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:  425 mm/425 mm 

VNĚJŠÍ DÉLKA: 515 mm/515 mm 

VNĚJŠÍ VÝŠKA: 943 mm/1006 mm 

TLOUŠŤKA STĚNY: 25 mm/25 mm 

HMOTNOST:  19,5 kg/20 kg 

odkaz na zboţí na webu:      ÚLOVÁ SESTAVA 

 

http://www.vcelarstvikoblizek.cz/22/30/ulova-sestava-3nast-39x24-studena-st.html


 Koblihova protirojová sestava třínástavková 2/3 168 mm Langstroth 

KÓD ZBOŽÍ:   0042      1 900,-Kč 

 Koblihova protirojová sestava třínástavková ¾ 192 mm 

KÓD ZBOŽÍ:   0043      1 930,-Kč 

 

Skládá se z varroa dna celozasíťovaného, dvou 

nástavkŧ, jednoho protirojového nástavku a 

vysokého dřevěného víka s polystyrenem tl. 

40mm. Lze dodat s plechovým víkem z Pz 

plechu. Jedná se o celodřevěnou konstrukci úlu 

z masivního smrku tl. 25mm. Tento 3 

nástavkový úl je vhodný pro silná včelstva 

s moţností tlumení rojové nálady. Moderní 

nástavkové úly mají řadu dobrých vlastností, 

které vyuţívají racionálně a ekonomicky myslící 

včelaři. Celodřevěné úly přináší ekologické 

včelaření. K přednostem nástavkového úlu patří 

jednoduchá, včelstvu přizpŧsobená konstrukce, 

bezproblémové ošetřování včelstev, jednoduchá 

a rychlá přeprava.  Dlouhodobá pozorování 

potvrdila, ţe zimní chomáč se vytváří převáţně 

uprostřed nástavku na šířku 4 - 5 plástŧ. 

Včelstvo má na jaře po obou stranách dostatek 

prostoru k roztaţení. Pouţívání dřeva se za 

staletí tisíckrát osvědčilo. 

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:   425 mm/425 mm 

VNĚJŠÍ DÉLKA:  515 mm/515 mm 

VNĚJŠÍ VÝŠKA:  690 mm/770 mm 

TLOUŠŤKA STĚNY:  25 mm/25 mm 

HMOTNOST:   18,4 kg/18,4 kg 

 

odkaz na zboţí na webu:  KOBLIHOVA PROTIROJ.SESTAVA 

 

http://www.vcelarstvikoblizek.cz/22/32/koblihova-protirojova-sestava-3nast-protirojova-39x24-studena-st.html


 Koblihova protirojová sestava třínástavková 1/1 240 mm 

KÓD ZBOŽÍ:   0044     2 200,-Kč 

 Koblihova protirojová sestava třínástavková Jumbo 295 mm 

KÓD ZBOŽÍ:  0045      2 350,-Kč   

 

Skládá se z varroa dna celozasíťovaného, dvou 

nástavkŧ 39x24 pro teplou stavbu, jednoho 

protirojového nástavku 39x24 pro teplou stavbu 

a vysokého dřevěného víka s polystyrenem tl. 

40mm. Lze dodat s plechovým víkem z Pz 

plechu. Jedná se o celodřevěnou konstrukci úlu 

z masivního smrku tl. 25mm. Tento 3 

nástavkový úl je vhodný pro silná včelstva 

s moţností tlumení rojové nálady. Rámková 

míra 39 x 24 je tradiční a nejrozšířenější 

rámková míra v České republice.  Moderní 

nástavkové úly mají řadu dobrých vlastností, 

které vyuţívají racionálně a ekonomicky myslící 

včelaři. Celodřevěné úly přináší ekologické 

včelaření. K přednostem nástavkového úlu patří 

jednoduchá, včelstvu přizpŧsobená konstrukce, 

bezproblémové ošetřování včelstev, jednoduchá 

a rychlá přeprava.  

Dlouhodobá pozorování potvrdila, ţe zimní 

chomáč se vytváří převáţně uprostřed nástavku 

na šířku 4 - 5 plástŧ. Včelstvo má na jaře po 

obou stranách dostatek prostoru k roztaţení. 

Pouţívání dřeva se za staletí tisíckrát osvědčilo. 

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:   425 mm/425 mm 

VNĚJŠÍ DÉLKA:  515 mm/515 mm 

VNĚJŠÍ VÝŠKA:  943 mm/1006 mm 

TLOUŠŤKA STĚNY:  25 mm/25 mm 

HMOTNOST:   19,5 kg/20 kg 

odkaz na zboţí na webu:      ÚLOVÁ SESTAVA 

 

http://www.vcelarstvikoblizek.cz/22/33/koblihova-protirojova-sestava-3nast-protirojova-39x24-tepla-st.html


 Dno VARROA leţan Langstroth 

KÓD ZBOŽÍ:   0046      1 200,-Kč    Varroa dno LEŢAN je vyrobeno z masivního 

smrku tl. 25mm, spodní část je celozasíťovaná 

pozinkovaným pletivem tl. 0,8mm s oky 3,15mm. 

Varroa dno LEŢAN slouţí pro nástavek 

LEŢAN, studená stavba. 

Celozasíťované dno umoţňuje umístění 

podmetové vloţky a monitoring spadu roztoče 

Varroa destruktor. Dno nabízí ideální podmínky 

pro aerosolování, aplikování formidolu a 

sledovaní přirozeného spadu roztočŧ. 

Na přední straně je široké česno s moţností 

zúţení či úplného uzavření. 

Česno lze volitelně vyuţívat levou nebo pravou 

stranu, v případě pouţití přepáţky v nástavku, 

lze pouţít česna obě. Na zadní straně dna jsou 

dvířka na dvou pantech. 

 

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:   515 mm 

VNĚJŠÍ DÉLKA:  910 mm 

VNĚJŠÍ VÝŠKA:  152 mm 

TLOUŠŤKA STĚNY:  25 mm 

HMOTNOST:   4,8 kg 

 

odkaz na zboţí na webu:      DNO VARROA LEŢAN 

 

http://www.vcelarstvikoblizek.cz/22/5/dno-varroa-lezan-rm-39.html


 Nástavek leţan 2/3 168 mm Langstroth 

KÓD ZBOŽÍ:   0047               770,-Kč 

 Nástavek leţan ¾ 192 mm Langstroth 

KÓD ZBOŽÍ:  0048                790,-Kč  

 Nástavek je vyroben z masivního smrku tl. 

25mm. 

Tento druh nástavku pouţíváme při rŧzných 

sestavách, dle přání zákazníka. Očka jsou 

umístěná v uličkách mezi nástavky. 

Po dlouhém pozorování jsme zjistily, ţe si včela 

vţdy dělá otvor v uličce, nikdy v ploše plástŧ. 

Tento nástavek je vhodný na včelaření jak 

v níţinách, tak v horských oblastech naší 

republiky.  

Úchyty na nástavku nefrézujeme kvŧli tepelným 

mostŧm a následnému vlhnutí. Na přání lze 

zhotovit úchyty i očka v ploše. 

 

 

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:   455 mm 

VNĚJŠÍ DÉLKA:  910 mm 

VNĚJŠÍ VÝŠKA:  250 mm 

TLOUŠŤKA STĚNY:  25 mm 

HMOTNOST:   9 kg 

odkaz na zboţí na webu:      NÁSTAVEK LEŢAN 

 

http://www.vcelarstvikoblizek.cz/22/9/nastavek-lezan-39x24-studena-st.html


 Nástavek leţan 1/1 240 mm Langstroth 

KÓD ZBOŽÍ:   0049               800,-Kč 

 Nástavek leţan Jumbo 295 mm Langstroth 

KÓD ZBOŽÍ:  0050                890,-Kč  

 Nástavek je vyroben z masivního smrku tl. 

25mm. 

Tento druh nástavku pouţíváme při rŧzných 

sestavách, dle přání zákazníka. Očka jsou 

umístěná v uličkách mezi nástavky. 

Po dlouhém pozorování jsme zjistily, ţe si včela 

vţdy dělá otvor v uličce, nikdy v ploše plástŧ. 

Tento nástavek je vhodný na včelaření jak 

v níţinách, tak v horských oblastech naší 

republiky.  

Úchyty na nástavku nefrézujeme kvŧli tepelným 

mostŧm a následnému vlhnutí. Na přání lze 

zhotovit úchyty i očka v ploše. 

 

 

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:   515 mm 

VNĚJŠÍ DÉLKA:  910 mm 

VNĚJŠÍ VÝŠKA:  240 mm/295 mm 

TLOUŠŤKA STĚNY:  25 mm/25 mm 

HMOTNOST:   5 kg/7 kg 

odkaz na zboţí na webu:      NÁSTAVEK LEŢAN 

 

http://www.vcelarstvikoblizek.cz/22/9/nastavek-lezan-39x24-studena-st.html


 Leţan nízký 2/3 168 mm Langstroth 

KÓD ZBOŽÍ:   0051     2 450,-Kč 

 Leţan nízký ¾ 192 mm Langstroth 

KÓD ZBOŽÍ: 0052       2 450,-Kč 

 Leţan nízký 1/1 240 mm Langstroth 

KÓD ZBOŽÍ: 0053       2 450,-Kč 

 Leţan nízký Jumbo 295 mm Langstroth 

KÓD ZBOŽÍ:  0054     2 520,-Kč 

 Tento úl je konstruován na základě typu úlu 

LEŢAN. 

Úl je určen pouze na studenou stavbu s moţností 

výletu na pravé nebo levé straně. Je vyroben z 

masivního smrku tl. 25 mm. Včelař pouţívá 

pouze širokoúhlý nástavek, kde je plodiště i 

medník. 

Variabilita úlu umoţňuje chovat dvě včelstva 

vedle sebe, která jsou oddělena přepáţkou 

(přepáţka je v ceně sestavy) při rozšíření o 

medníkové nástavky a téţ protirojové nástavky. 

 

 

PARAMETRY 2/3 

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:   515 mm 

VNĚJŠÍ DÉLKA:  910 mm 

VNĚJŠÍ VÝŠKA:  330 mm 

TLOUŠŤKA STĚNY:  25 mm 

HMOTNOST:   12,5 kg 

odkaz na zboţí na webu:      LEŢAN NÍZKÝ 

 

http://www.vcelarstvikoblizek.cz/22/23/lezan-nizky-39x24-studena-st.html


PARAMETRY 3/4 

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:   515 mm 

VNĚJŠÍ DÉLKA:  910 mm 

VNĚJŠÍ VÝŠKA:  370 mm 

TLOUŠŤKA STĚNY:  25 mm 

HMOTNOST:   12,5 kg 

 

PARAMETRY 1/1 

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:   515 mm 

VNĚJŠÍ DÉLKA:  910 mm 

VNĚJŠÍ VÝŠKA:  403 mm 

TLOUŠŤKA STĚNY:  25 mm 

HMOTNOST:   12,5 kg 

 

PARAMETRY Jumbo 

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:   515 mm 

VNĚJŠÍ DÉLKA:  910 mm 

VNĚJŠÍ VÝŠKA:  480 mm 

TLOUŠŤKA STĚNY:  25 mm 

HMOTNOST:   12,5 kg 



 Leţan medníkový 2/3 168 mm Langstroth 

KÓD ZBOŽÍ:   0055     3 600,-Kč 

 Leţan medníkový ¾ 192 mm Langstroth 

KÓD ZBOŽÍ: 0056       3 600,-Kč 

 Leţan medníkový 1/1 240 mm Langstroth 

KÓD ZBOŽÍ: 0057       3 600,-Kč 

 Leţan medníkový Jumbo 295 mm Langstroth 

KÓD ZBOŽÍ:  0058     3 800,-Kč 

 

Tento úl je konstruován na základě typu úlu 

LEŢAN. 

Úl je vyroben z masivního smrku tl. 25 mm a je 

určen pouze na studenou stavbu. Skládá se ze 

dna varroa LEŢAN, nástavku LEŢAN 2/3 a 

dvou sklopných medníkových nástavkŧ 2/3. 

Víko je z pozinkovaného plechu. Tuto sestavu je 

moţno rozšířit o další nástavky. 

V úlu je moţno chovat současně 2 matky po 

menší úpravě, nebo dvě včelstva vedle sebe, 

která jsou oddělena přepáţkou (přepáţka je v 

ceně sestavy). Další moţností včelaření je v 

prvním širokoúhlém nástavku mít plodiště s 

jednou matkou a další nástavky mít jako 

medníky. Medníky lze přidávat dle potřeby. 

V úle lze téţ praktikovat Koblihŧv protirojový 

nástavek z naší nabídky.Konstrukce tohoto úlu 

je ideální pro naše seniorské včelaře, protoţe 

medníková část je vyklápěcí a tím je ideální 

včelaření bez zvedání nástavkŧ. 

PARAMETRY 2/3 

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:   515 mm 

VNĚJŠÍ DÉLKA:  910 mm 

VNĚJŠÍ VÝŠKA:  500 mm 

TLOUŠŤKA STĚNY:  25 mm 

HMOTNOST:   24,5 kg 

odkaz na zboţí na webu:      LEŢAN NÍZKÝ 

 

http://www.vcelarstvikoblizek.cz/22/23/lezan-nizky-39x24-studena-st.html


PARAMETRY 3/4 

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:   515 mm 

VNĚJŠÍ DÉLKA:  910 mm 

VNĚJŠÍ VÝŠKA:  550 mm 

TLOUŠŤKA STĚNY:  25 mm 

HMOTNOST:   24,5 kg 

 

PARAMETRY 1/1 

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:   515 mm 

VNĚJŠÍ DÉLKA:  910 mm 

VNĚJŠÍ VÝŠKA:  670 mm 

TLOUŠŤKA STĚNY:  25 mm 

HMOTNOST:   24,5 kg 

 

PARAMETRY Jumbo 

VNĚJŠÍ ŠÍŘKA:   515 mm 

VNĚJŠÍ DÉLKA:  910 mm 

VNĚJŠÍ VÝŠKA:  760 mm 

TLOUŠŤKA STĚNY:  25 mm 

HMOTNOST:   24,5 kg 



 Plemenáč – čtyřrámkový – Langstroth                 KÓD ZBOŽÍ:       0059               750,-Kč 

 

 

 

 

 

 Střecha plechová – všechny typy Langstroth                             KÓD ZBOŽÍ:   0060                        230,-Kč 

Uvnitř plemenáče je sololit – z vnější strany palubky a na střeše.  

 

 

 

odkaz na zboţí na webu:     PLEMENÁČ 

 

Plechová střecha pro venkovní pouţití z pozinkovaného plechu s 

pájenými spoji. Střecha chrání např. sololitové víko. Na nástavku 

tvoří přesah cca 5 cm na stranách a cca 20 cm nad česnem. Střecha je 

vyrobena z pozinkovaného plechu, proto doporučujeme následně 

provést ochranný nátěr. 

http://www.vcelarstvikoblizek.cz/22/397/plemenac-4-ramkovy-r-m-39-x-24.html


 Víko nízké plech, polyst. 20 mm – všechny typy Langstroth   KÓD ZBOŽÍ:   0061                    230,-Kč               

 Víko nízké dřevo, polyst. 20 mm – všechny typy Langstroth       KÓD ZBOŽÍ:   0062                   180,-Kč 

 

Plechové víko pro venkovní pouţití z pozinkovaného plechu s 

pájenými spoji a polystyrénem tl. 20mm. Víko je určeno na 

nezateplené nástavky r.m. 39. Na nástavku tvoří přesah cca 1 cm od 

stěny úlu. Víko je vyrobeno z pozinkovaného plechu, proto 

doporučujeme následně provést ochranný nátěr. 

 

Víko je vyrobeno z masivního smrku tl. 13mm a sololitové desky tl. 

3mm, doplněné polystyrénem tl. 20mm. Víko je určeno na 

nezateplené nástavky r.m. 39. Na nástavku tvoří přesah cca 2 cm od 

stěny úlu. Víko je potřeba chránit před povětrnostními vlivy např. 

plechovou stříškou. 



 Víko vysoké plech, polyst. 40 mm – všechny typy Langstroth          KÓD ZBOŽÍ:   0063                230,-Kč 

 Víko vysoké dřevo, polyst. 40 mm – všechny typy Langstroth                KÓD ZBOŽÍ:   0064            200,-Kč 

 

 

Plechové víko pro venkovní pouţití z pozinkovaného plechu s 

pájenými spoji a polystyrénem tl. 40mm. Víko je určeno na 

nezateplené nástavky r.m. 39. Na nástavku tvoří přesah cca 1 cm od 

stěny úlu. Víko je vyrobeno z pozinkovaného plechu, proto 

doporučujeme následně provést ochranný nátěr. 

 

Víko je vyrobeno z masivního smrku tl. 13mm a sololitové desky tl. 

3mm, doplněné polystyrénem tl. 40mm. Víko je určeno na 

nezateplené nástavky r.m. 39. Na nástavku tvoří přesah cca 2 cm od 

stěny úlu. Víko je potřeba chránit před povětrnostními vlivy např. 

plechovou stříškou. 

 



 

 

 

 

 

 

    Dno s pylochytem 39 x                Nástavek 39 x 24                Polonástavek 39 x 15            Úl nástavkový 39 x 24 

         KÓD ZBOŽÍ: W1025      KÓD ZBOŽÍ: W1017                      KÓD ZBOŽÍ: W1017                    KÓD ZBOŽÍ: 1091 

                 970,-Kč                                     650,-Kč                                    350,-Kč                                 2 700,-Kč 

 

                                         

                                                                                                                    Úl Čechoslovák 37 x 30 

                                     KÓD ZBOŽÍ: 1095 

                                           2 700,-Kč 

                                                      Nástavek Čechoslovák 37 x 30 

                                              KÓD ZBOŽÍ: 1095 

                                                    2 700,-Kč 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

        Dno vysoké Dadant          Nástavek Dadant 43,5 x 30        Polonástavek Dadant        Úl Dadant s vysokým  

                                                                                                                 43,5 x 14,5                          varroadnem      

           KÓD ZBOŽÍ: W1022        KÓD ZBOŽÍ: 0101                           KÓD ZBOŽÍ: 0102                   KÓD ZBOŽÍ: W1008 

                   650,-Kč                                   650,-Kč                                      400,-Kč                                2 700,-Kč 

 

 

 

 

 

  Stříška nízká Dadant     Stříška vysoká Dadant    Trasp. skřínka        Úl Dadant dno nízké         Úl Dadant 1/2  

     KÓD ZBOŽÍ: W1016             KÓD ZBOŽÍ: 01015      KÓD ZBOŽÍ: W1069B       KÓD ZBOŽÍ: W10080       KÓD ZBOŽÍ:W1006 

              350,-Kč                             370,-Kč                     350,-Kč                          2 700,-Kč                      2 600,-Kč 



 

 

 

 

 

 

      Úl Langstroth 448 x 159              Nástavek Langstroth           Přepáţka Langstroth            Přepáţka Dadant 

            KÓD ZBOŽÍ: W1107            448 x 159  KÓD ZBOŽÍ: W1020         KÓD ZBOŽÍ: W1027           1/1  KÓD ZBOŽÍ: W1029 

                       2 500,-Kč                        448 x 232 KÓD ZBOŽÍ: 0100                      80,-Kč                   1/2  KÓD ZBOŽÍ: W1030 

                                                                              440,-Kč/500,-Kč                                                                110,-Kč/80,-Kč 

 

            Úl 6-rámkový                                                              Oplodňáček 1 - matečný 

        na oddělky 39 x 24                                                                      polystyren 

        KÓD ZBOŽÍ: W1130                                                                           KÓD ZBOŽÍ: 0103 

  600,-Kč                                                                                  325,-Kč 

                                    Úl 6-rámkový  

                                                   na oddělky 43,5 x 30 

                                                    KÓD ZBOŽÍ: W11300 

                                               600,-Kč 

 



 

RÁMKY ADAMEC - Apinovo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZMĚR KÓD 1 KUS ECONOMY 

50 ks 

MACRO 

500 ks 
39x15-17 0072 26,90 1 290 12 750 

39x15-17 VS 0073 27,50 1 315 13 000 

39x24 0074 29,50 1 415 14 000 

39x24 VS 0075 30,90 1 490 14 750 

39x27,5 0076 30,90 1 490 14 750 

39x27,5 VS 0077 31,50 1 515 15 000 

39x30 0078 31,90 1 540 15 250 

39x30VS 0079 32,50 1 565 15 500 

Rámek EASY CLICK
®
 Adamec se skládá ze dvou plastových bočnic, 

horní a dolní frézované loučky. Hlavní předností rámku je rychlá 

montáţ bez potřeby nářadí a snadné drátkování bez nutnosti 

provlékání drátku dírkami v loučkách. 
 

 



 

RÁMKY LANGSTROTH - Apinovo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZMĚR KÓD 1 KUS ECONOMY 

50 ks 

MACRO 

500 ks 
448x159 0080 27,90 1 340 13 250 

448x159 plast 0081 27,50 1 315 13 000 

448x159 VS 0082 28,50 1 365 13 500 

448x185 0083 29,50 1 415 14 000 

448x185 VS 0084 29,90 1 440 14 250 

Rámek EASY CLICK
®
 Langstroth se skládá ze dvou plastových 

bočnic, dvou horních pololouček a dolní frézované loučky s dráţkou 

pro přesné usazení mezistěny. Hlavní předností rámku je rychlá 

montáţ bez potřeby nářadí a snadné vloţení mezistěny bez nutnosti 

drátkování a zatavování mezistěny. 
 



 

RÁMKY ČECHOSLOVÁK - Apinovo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZMĚR KÓD 1 KUS ECONOMY 

50 ks 

MACRO 

500 ks 
37x15-17 0085 26,90 1 290 12 750 

37x15-17 VS 0086 27,50 1 315 13 000 

37x27,5 0087 30,90 1 490 14 750 

37x27,5 VS 0088 31,50 1 515 15 000 

37x30 0089 31,90 1 540 15 250 

Rámek EASY CLICK
®
 Čechoslovák se skládá ze dvou plastových 

bočnic, dvou horních pololouček a dolní frézované loučky s dráţkou 

pro přesné usazení mezistěny. Hlavní předností rámku je rychlá 

montáţ bez potřeby nářadí a snadné vloţení mezistěny bez nutnosti 

drátkování a zatavování mezistěny. 
 



 

RÁMKY OPTIMAL - Apinovo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZMĚR KÓD 1 KUS ECONOMY 

50 ks 

MACRO 

500 ks 
42x15-17 0090 26,90 1 290 12 750 

42x15-17 VS 0091 27,50 1 315 13 000 

42x27,5 0092 30,90 1 490 14 750 

42x27,5 VS 0093 31,50 1 515 15 000 

42x30 0094 31,90 1 540 15 250 

42x30 VS 0095 32,50 1 565 15 500 

Rámek EASY CLICK
®
 Optimal se skládá ze dvou plastových bočnic, 

dvou horních pololouček a dolní frézované loučky s dráţkou pro 

přesné usazení mezistěny. Hlavní předností rámku je rychlá montáţ 

bez potřeby nářadí a snadné vloţení mezistěny bez nutnosti 

drátkování a zatavování mezistěny. 
 



 

BOČNICE – Apinovo 

 

 

 

 

ROZMĚR KÓD 1 KUS ECONOMY 100 ks MACRO 1000 ks 
Plastová bočnice k 

rámku Easy click 

0096 11,50 2 080 20 200 

Dolní loučka pro plast. 

mezistěnu 

0097 7,90 740 7 200 

Dolní loučka – volná 

stavba 

0098 8,40 790 7 700 

Dolní loučka Čech. bez 

dráţky 

0099 8,40 790 7 700 

Dolní loučka Čech. s 

dráţkou 

0104 8,50 800 7 800 

Dolní loučka pro vosk. 

mezistěnu 

0105 8,50 800 7 800 

Horní loučka – volná 

stavba 

0106 8,80 830 8 100 

Horní loučka LN 19mm 

plast. mezistěnu 

0107 8,70 820 8 000 



Horní loučka Adamec – 

volná stavba 

0108 8,80 830 8 100 

Horní loučka Čech. – 

volná stavba 

0109 8,80 830 8 100 

Horní loučka Čech.pro 

plast mezistěnu 

0110 8,70 820 8 000 

Horní loučka Optimal – 

volná stavba 

0111 8,80 830 8 100 

Horní pololoučka rámku 0112 4,50 200 ks - 840 2 000 ks - 8 200 

Horní pololoučka rámku 

Čech. vosk. mezistěna 

0113 4,50 200 ks - 840 2 000 ks - 8 200 

Horní pololoučka rámku 

Optimal vosk. mezistěna 

0114 4,50 200 ks - 840 2 000 ks - 8 200 

Plastová bočnice 

Adamec 240 mm 

0115 10,90 200 ks – 1 960 2 000 ks – 19 000 

Plastová bočnice k 

rámku Easy click 150-

170 mm 

0116 9,20 200 ks – 1 600 2 000 ks – 15 400 

Plastová bočnice k 

rámku Easy click 275 

mm 

0117 11,20 200 ks – 2 020 2 000 ks – 19 600 

Plastová bočnice k 

rámku Langstroth 2/3 

0118 9,20 200 ks – 1 600 2 000 ks – 15 400 

Plastová bočnice k 

rámku Langstroth 3/4 

0119 9,70 200 ks – 1 700 2 000 ks – 16 400 

 

 

 

 



 

PŘÍŘEZY – směs listnatých měkkých dřevin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍŘEZY – smrkové 

 

 

 

ROZMĚR KÓD ZBOŢÍ CENA ZA 50 ks 

39x24 0120 450 

39x27,5 0121 450 

39x30 0122 450 

37x30 0123 450 

ROZMĚR KÓD ZBOŢÍ CENA ZA 50 ks 

39x24 0124 420 

39x27,5 0125 420 

39x30 0126 420 

37x30 0127 420 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14 400,- 

10 400,- 

19 400,- 

20 400,- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  7 000,- 

12 400,- 

8 400,- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 400,- 

72 400,- 

83 400,- 

109 400,

- 
120 400,

- 
117 400,

- 

158 400,

- 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medomet 3-rámkový - ruční pohon -

průměr bubnu: Ø 500mm -výška bubnu: 

610mm, výška medometu: 1120mm 

 

 

 

KÓD ZBOŢÍ:  W2002          13 400,- 

 
Medomet 3-rámkový - ruční pohon -

průměr bubnu: Ø 500mm -výška bubnu: 

610mm, výška medometu: 1120mm 

 

 

 

KÓD ZBOŢÍ:  W2003          14 000,- 

 
Medomet 3-rámkový - ruční pohon -

průměr bubnu: Ø 500mm -výška bubnu: 

610mm, výška medometu: 1120mm 

 

 

 

KÓD ZBOŢÍ:  W2004          15 400,- 

 

Medomet 3-rámkový - ruční + el.pohon - průměr bubnu: Ø 500mm - výška bubnu: 

610mm - celkový výška medometu: 1120mm - napětí elektrické 230V a ruční pohon 

 

 KÓD ZBOŢÍ:  W20120        18 400,- 

 
Medomet 4-rámkový - ruční + el.pohon / 220V - průměr bubnu: Ø 600 - výška 

bubnu: 610 - celková výška medometu: 1120mm - napětí elektrické a ruční pohon 

 

 KÓD ZBOŢÍ:  W20130        19 400,- 

 
Medomet 5-plástový - ruční + el.pohon / 220V - koš-buben nerezový - dno 

šroubované - ventil nerezový - časovač otevírající medomat (cca 10sec) - plynulá 

regulace otáček - motor 230V, 180W - Výše uvedené údaje platí pro všechny 

elektrické medomety. 

 

 

KÓD ZBOŢÍ:  W20140        20 400,- 

 

 

RUČNÍ POHON 

+ 

RUČNÍ POHON A ELEKTRICKÝ 

 



 

POHON NA 

12 V 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medomet 4kaz/ Fi 900/12V/220V - do bubnu lze vyrobit koš na 8 rámků Langstroth - na rozměru 

kazet se domlouváme se zákazníkem. 

 

KÓD ZBOŢÍ:  W201300KN            31 400,- 

 

Medomet 4kaz/ Fi 800/12V/220V - medomet je předvším na rámkovou míru 435x300 ale po 

domluvě lze udělat medomet i na vaši rámkovou míru. 

 

 
KÓD ZBOŢÍ:  W2013KN                29 400,- 

 
Medomet 4kaz/ Fi 720/12V/220V - tento medomet je na rámkovou míru 39x24 a lze vyrobit i na 

Langstrotha. Poţadavek na jinou rámkovou míru uvádějte do poznámky. 

 

 
KÓD ZBOŢÍ:  W2013000KN          27 400,- 

 



 

POHON NA 

220 V 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medomet 4kaz/ Fi 720/220V automat - tento medomet je vhodný na rámkovou míru Langstroth 

a Optimal. - má plně automatické ovládání. 

KÓD ZBOŢÍ:  W20130AMR           35 400,- 

 

Medomet 3 rámkový - el.pohon - Průměr bubnu: Fi 500mm - výška bubnu: 610mm - celková 

výška medometu: 1120mm - napětí : 220V 

 

KÓD ZBOŢÍ:  W2012                      14 400,- 

 

Medomet 4kaz/ Fi 720/220V poloautomat - tento medomet je pouze na rámkovou míru 39x24 - 

má plynulou regulaci otáček, jeden program jako automat 

KÓD ZBOŢÍ:  W2013KFi                 30 400,- 

 

Medomet 4kaz/ Fi 800/ 220V poloautomat - tento medomet je především na rámkovou míru 

435x300 ale po domluvě lze vyrobit kazety na vaši rámkovou míru 

KÓD ZBOŢÍ:  W2013K0MR            32 400,- 

 

W2013K0MR W2012 W20130AMR 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medomet 4kaz/ Fi 900/ 220V automat - medomet je plně automatický. 

KÓD ZBOŢÍ:  W20180MR           38 400,- 

 

Medomet 4kaz/ Fi 900/ 220V poloautomat - medomet má plynulou regulaci otáček a jeden 

program automat - na rozměru kazet se domlouváme se zákazníkem. 

KÓD ZBOŢÍ:  W20130K               33 400,- 

 

Medomet 4kaz/ Fi 900/ 220V poloautomat tento medomet je určen k vytáčení především 

velkých rámků o šíři rámků nad 30cm, ale po domluvě lze vyrobit kazety na Vaši rámkovou míru. 

KÓD ZBOŢÍ:  W0127                    33 400,- 

 

Medomet 4kaz/ Fi 800/220V automat - tento medomet je převáţně na rámkovou míru 435x300 

ale není problém po domluvě zadat do výroby jiný rozměr kazety. 

KÓD ZBOŢÍ:  W20130K00MR      34 400,- 

 

Medomet 4-rámkový - el.pohon / 220V - průměr bubnu: Ø 600mm - výška bubnu: 610mm - 

celková výška medometu: 1000mm - napětí elektrické. Šířka koše umoţňuje vytáčet aţ 8 rámků 

Optimal. 

KÓD ZBOŢÍ:  W2013                    16 400,- 

 

Medomet 5-rámkový - el.pohon / 220V - průměr bubnu: Ø 600mm - výška bubnu: 610mm - 

celková výška medometu: 1000mm 

KÓD ZBOŢÍ:  W2014                    16 400,- 

 

Medomet diagonální stolový - el. pohon, vhodný pro malé provozy. V jednom zařízení je 

odvíčkovací stůl, medomet a čeřící nádoba. Výška bubnu 600mm,celková výška 1000mm, délka 

1150mm,šíře 650mm. Pohon 220V. 

KÓD ZBOŢÍ:  W20430                  23 400,- 

 



 

POHON 

DOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

KÓD ZBOŢÍ:  W20430 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medomet kazetový - 6 kazet 

AUTOMAT  

průměr bubnu 1000 mm, výška bubnu 

700 mm, vhodný pro rámkovou míru 

ekvivalent šíře rámků max. 30 cm. 

Pohon dolní, 220V, automat. 

KÓD ZBOŢÍ:  W205400                  

45 400,- 

 



POHON 

NAHOŘE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Medomet kazetový - 6 kazet 

POLOAUTOMAT 

průměr bubnu 1000 mm, výška bubnu 

700 mm, vhodný pro rámkovou míru 

ekvivalent šíře rámků max. 30 cm. 

Pohon dolní, 220 V, poloautomat. 

KÓD ZBOŢÍ:  W20540                 

41 400,- 

 

Medomet kazetový - 8 kazet 

POLOAUTOMAT 

průměr bubnu 1000 mm, výška bubnu 

600mm, vhodný pro rámkovou míru 

39x24, resp. ekvivalent šíře rámků 

max. 24cm. Pohon dolní, 220V, 

poloautomat. 

KÓD ZBOŢÍ:  W20160                 

49 400,- 

 

Medomet kazetový - 6 kazet 

AUTOMAT  

průměr bubnu 800mm, výška bubnu 

600mm, vhodný pro rámkovou míru 

39x24, resp. ekvivalent šíře rámků 

max. 24cm. Pohon horní, 220V, 

automat. 

KÓD ZBOŢÍ:  W205000G                 

40 400,- 

 



NÁHRADNÍ DÍLY  

K 

MEDOMETŦM 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diagonální síťka do radiálního medometu 

 KÓD ZBOŢÍ: W256  490,-Kč 

 Ozubena kola ručního medometu (2 ks) 

 KÓD ZBOŢÍ: W2022  1 100,-Kč 

 

Medomet kazetový - 6 kazet 

POLOAUTOMAT  

průměr bubnu 800mm, výška bubnu 

600mm, vhodný pro rámkovou míru 

39x24, resp. ekvivalent šíře rámků 

max. 24cm. Pohon horní, 220V, 

poloautomat. 

KÓD ZBOŢÍ:  W20500G                 

38 400,- 

 

Medomet kazetový - 8 kazet 

AUTOMAT 

průměr bubnu1000 mm, výška bubnu 

600mm, vhodný pro rámkovou míru 

39x24, resp. ekvivalent šíře rámků 

max. 24cm. Pohon horní, 220V, 

automat. 

KÓD ZBOŢÍ:  W201600                

52 400,- 

 



 

 Pytlík na vytáčení víček 

 KÓD ZBOŢÍ: 30320  290,-Kč 

 Ruční pohon medometu s brzdou a lištou 

 KÓD ZBOŢÍ: W20200 3 900,-Kč 

 Ruční pohon s brzdou bez lišty 

 KÓD ZBOŢÍ: W2020  3 700,-Kč 

 Vloţka zmenšující rozměr kazety v medometu 

 KÓD ZBOŢÍ: W126  330,-Kč 

 

 

 

 

 

 

  KÓD ZBOŢÍ: W256         KÓD ZBOŢÍ: W2022          KÓD ZBOŢÍ: 30320      KÓD ZBOŢÍ: W20200 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           KÓD ZBOŢÍ: W2020                                   KÓD ZBOŢÍ: W126 

 

 



ODPAŘOVAČE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpaření kyseliny mravenční 

slouţí k léčení varoázy u včel. 

Tento odpařovač nevyţaduje 

dodatečnou úpravu nástavkŧ, 

protoţe má nízkou konstrukční 

výšku.  

Je moţná jednoduchá regulace 

odparné plochy od 0cm
2
 do 108 

cm
2
. Sorpční materiál pojme aţ 

250 ml kyseliny mravenčí. 

KÓD ZBOŢÍ: 0130 

80,-Kč 

 

Kapsa odpařovače APINOVO 

EVAPORATOR se vyrábí z 

vrstvené folie, kterou včely nejsou 

schopny atakovat. Folie současně 

odolává koncentrované kyselině 

mravenčí. Povrch kapsy je 

potravinářsky nezávadný. 

Odpařovač se zavěšuje mezi rámky 

na hranolku 10x10 mm. Rychlost 

odpařování je regulovatelná pomocí 

počtu otvorŧ, nebo počtu vloţených 

knotŧ. 

KÓD ZBOŢÍ: 0131 

1 kus   32,90,-Kč 

20 kusŧ    618,-Kč 

100 kusŧ   2 990,-Kč 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

45 900,- 

69 900,- 

   154 900,- 

W209600      Odvíčkovací zařízení s   

automatickým podavačem na 220V plus stŧl 

D 1500mm..      

W20982        Odvíčkovací zařízení s 

automatickým podavačem (400V) a lisem na 

voští 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 500,- 

   9 990,- 

 12 500,- 

12 500,- 

14 900,- 

      880,- 

      990,- 

   1 400,- 

   1 450,- 

   1 550,- 

   1 750,- 



STOJANY POD ČEŘÍCÍ NÁDOBY 

 

ČEŘÍCÍ NÁDOBY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W32060 Stojan pod čeřící nádobu 100, 150L 1 190,00 Kč 

W3206 Stojan pod čeřící nádobu 200l 1 290,00 Kč 

W320600 Stojan pod čeřící nádobu 300l 1 390,00 Kč 

W32050 Stojan pod čeřící nádobu malý 30L, 50L, 70L 590,00 Kč 

W70070 Nádoba čeřící - 10 L, uzávěr plast 5/4 250,00 Kč 

7036 Nádoba čeřící - 100 L nerez, uzávěr nerez 2 (Ø 500, h 600) 3 490,00 Kč 

7039N Nádoba čeřící - 150 L nerez, uzávěr nerez 2 (Ø 600, h 550) 4 090,00 Kč 

7037N Nádoba čeřící - 200 L nerez, uzávěr nerez 2 (Ø 540, h 730) 4 590,00 Kč 

7028N Nádoba čeřící - 30 L nerez, uzávěr nerez 5/4 2 190,00 Kč 

W7004 Nádoba čeřící - 33 L polypropylen, uzávěr plast 5/4 435,00 Kč 

7034N Nádoba čeřící - 50 L nerez, uzávěr nerez 5/4 2 490,00 Kč 

7035N Nádoba čeřící - 70 L nerez, uzávěr nerez 5/4 2 590,00 Kč 

7036NU Nádoba čeřící 100 l nerez, uzávěr nerez 6/4, s úchyty 3 790,00 Kč 

7039NU Nádoba čeřící 150 l nerez, uzávěr nerez 2, s úchyty 4 490,00 Kč 

7037NU Nádoba čeřící 200l nerez, uzávěr nerez 2, s úchyty 4 990,00 Kč 

7050N Nádoba čeřící 300l nerez, uzávěr nerez 2 6 190,00 Kč 



 

 

 

 

 

 

 

            KÓD ZBOŢÍ: W770                        KÓD ZBOŢÍ: 7004                         KÓD ZBOŢÍ: 7034N 

 

 

                 KÓD ZBOŢÍ: 7035NU                                                       KÓD ZBOŢÍ: 7050N 

 

 

 

 

7050NU Nádoba čeřící 300l nerez, uzávěr nerez 2, s úchyty 6 590,00 Kč 

7028NU Nádoba čeřící 30l nerez, uzávěr nerez 5/4, s úchyty 2 490,00 Kč 

7034NU Nádoba čeřící 50l nerez, uzávěr nerez 5/4, s úchyty 2 890,00 Kč 

7035NU Nádoba čeřící 70l nerez, uzávěr nerez 5/4, s úchyty 2 990,00 Kč 



DEKRYSTALIZACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            KÓD ZBOŢÍ: 3203                       KÓD ZBOŢÍ: W40780                       KÓD ZBOŢÍ: 4043 

 

 

 

 

 

 

20400 Plnička medu - DANA API MATIC 1000 57 990,00 Kč 

W20210GN Pumpa na med - motor, 380V, 1,5kW 28 900,00 Kč 

W20210 Pumpa na med 220V s regulátorem otáček 27 500,00 Kč 

3203 Spirála na roztápění medu, Ø 160 1 500,00 Kč 

110750 Stůl k plničce medu - automatický 59 900,00 Kč 

5023 Hadice k pumpě Ø 40mm - 1m 430,00 Kč 

5024 Hadice k pumpě Ø 50mm - 1m 630,00 Kč 

5025 Hadice k pumpě Ø 60mm - 1m 720,00 Kč 

W4008 Vrták na pastování medu - nerez 680,00 Kč 

W4009 Vrták na rozpouštění cukru - nerez 650,00 Kč 

W40780 Dekrystalizační komora 26 500,00 Kč 

4043 Dekrystalizátor 55 L - nerez 17 250,00 Kč 



NÁDOBY NA MED 

 

 

 

 

 

 

KÓD ZBOŢÍ: 20400        KÓD ZBOŢÍ: W20210GN     KÓD ZBOŢÍ: W20210   KÓD ZBOŢÍ: 110750 

 

 

 

 

 

 

  

7007 Vědro 10 L polyprop. 70,00 Kč 

7031 Vědro 12 L nerez 1 600,00 Kč 

7006 Vědro 18 L polyprop. 145,00 Kč 

7005 Vědro 33 L polyprop. 160,00 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

W2081A Síito horizontální s ohřevem 1000 mm 20 900,00 Kč 

30280 Uvolňovač hustých medů (vřes, medovice) 2 590,00 Kč 



PASTOVÁNÍ MEDU 

 

TAVENÍ VOSKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9131 Sluneční tavidlo - rám dřevěný. 2 390,00 Kč 

W3249 Sluneční tavidlo nerez - velké 6 990,00 Kč 

W3247 Tavidlo vosku - sluneční, plastové 2 590,00 Kč 

W3248A Tavidlo vosku - sluneční,nerez 4 490,00 Kč 

PG100D Topné těleso k odvíčkovacímu stolu Dadant 1000mm. 9 090,00 Kč 

W4077 Zařízení na tavení vosku 3 900,00 Kč 

W4074 Zařízení na tavení vosku 2v1 - 1000mm 25 900,00 Kč 

W4075 Zařízení na tavení vosku a dezinfekci rámků + plynový hořák - malý 8 090,00 Kč 

W4076 Zařízení na tavení vosku a dezinfekci rámků velké + plynový hořák 11 590,00 Kč 

PG150WP Zařízení na tavení vosku el. topidlo 11 900,00 Kč 

W4072 Zařízení na tavení vosku parní MAX 27 990,00 Kč 

109200 Cedník dvojitý - nerez (vypuklý) 960,00 Kč 

109210 Cedník dvojitý - plast 425,00 Kč 

3222B Cedník jehlan do sudu - průměr otvoru 37,5cm 750,00 Kč 

32220 Cedník jehlan do sudu - průměr otvoru 62,5cm 790,00 Kč 

3069 Cedník jehlan se stojanem 480,00 Kč 

3068 Cedník plastový 180,00 Kč 

4103R dvíčkovací nůž se zoubky - nerez 295,00 Kč 

4040 Odvíčkovací nůž - nerez 270,00 Kč 

W20087 Zařízení na pastování a dekrystalizaci 50l - s ohřevem 27 900,00 Kč 

W20088 Zařízení na pastování medu 50l 16 900,00 Kč 

W20088A Zařízení na pastování medu 70l 18 900,00 Kč 

W20085 Zařízení na pastování medu s ohřevem pláště 100l 40 900,00 Kč 

W20086 Zařízení na pastování medu s ohřevem pláště 150l 50 900,00 Kč 

W20087C Zařízení na pastování medu s ohřevem pláště 70l 35 900,00 Kč 



 

 

 

 

KÓD ZBOŢÍ: W4077      KÓD ZBOŢÍ: W4074     KÓD ZBOŢÍ: W4075   KÓD ZBOŢÍ: W4076     KÓD ZBOŢÍ: PG100D 

 

 

 

 

 

KÓD ZBOŢÍ: 9131      KÓD ZBOŢÍ: W3249     KÓD ZBOŢÍ: W3247   KÓD ZBOŢÍ: W3248A    KÓD ZBOŢÍ: PG150WP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0132 Lis na vosk 12 l 4 450,00 Kč 

0133 Plynový hořák na LPG 2 200,00 Kč 

0134 Reduktor pro plynové láhve 690,00 Kč 

0135 Vyvíječ páry do pařáku 1 990,00 Kč 



KRMÍTKA 

 

 

 

 

Tato krmítka nabízí na trhu bezkonkurenční poměr cena - 

výkon. Hlavní předností krmítka je jeho skladnost a velký 

objem při minimální hmotnosti. 

 

 

 

 

 

 

STROPNÍ KRMÍTKO   JEDNORÁMKOVÉ       DVOURÁMKOVÉ                 KAPSA 

0140 Stropní krmítko Langstroth 20L 129,00 Kč 

0148 Dvourámkové krmítko Adamec 6L 40,90 Kč 

0156 Dvourámkové krmítko Čechoslovák 6L 40,90 Kč 

0142 Dvourámkové krmítko Langstroth 4L 39,90 Kč 

0159 Dvourámkové krmítko Optimal 4L 39,90 Kč 

0147 Jednorámkové krmítko Adamec 3L 26,90 Kč 

0155 Jednorámkové krmítko Čechoslovák 3L 26,90 Kč 

0141 Jednorámkové krmítko Langstroth 2L 25,90 Kč 

0152 Jednorámkové krmítko Optimal 2L 19,00 Kč 

0149 Kapsa krmítka Adamec 3L 20,90 Kč 

0150 Kapsa krmítka Adamec 6L 26,90 Kč 

0157 Kapsa krmítka Čechoslovák 3L 20,90 Kč 

0158 Kapsa krmítka Čechoslovák 6L 26,90 Kč 

0143 Kapsa krmítka Langstroth 2L 19,90 Kč 

0144 Kapsa krmítka Langstroth 4L 25,90 Kč 

0153 Kapsa krmítka Optimal 2L 25,90 Kč 

0154 Kapsa krmítka Optimal 4L 39,90 Kč 

0136 Krmítko 5 l na cukerný roztok. 80,00 Kč 

0146 Stropní krmítko Adamec 16L 145,00 Kč 

0145 Stropní krmítko Adamec 25L 145,00 Kč 

0151 Stropní krmítko Optimal 20L 129,00 Kč 

0139 Univerzální stropní krmítko 12L 119,00 Kč 

0137 Univerzální stropní krmítko 7L 89,00 Kč 

0138 Uteplivka na sklenici ke krmení 1l 60,00 Kč 

 

 

                                                                              UNIVERZÁLNÍ STROPNÍ  

 KRMÍTKO 

 

 



DÝMÁKY A PALIVA 

 

ROZPĚRÁKY, NAPÍNÁKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106031 Dýmák Dadant nerez malý výška 26 cm 1 490,00 Kč 

106030 Dýmák Dadant nerez velký výška. 33 cm 1 690,00 Kč 

106020 Dýmák nerez malý výš. 22cm 590,00 Kč 

ASK02 Dymák pocínovaný 365,00 Kč 

4023 Dýmák s chladičem - pocínovaný 350,00 Kč 

7029 Dýmák střední nerez - kulatý 490,00 Kč 

4028 Dýmák z nerezavějícího kovu 590,00 Kč 

32280 Palivo do dýmáku levandulové Apidou - 5kg 200,00 Kč 

32282 Palivo levandule do dýmáků Apidou 0,15 kg 15,00 Kč 



PASTI, PYTLE, SÍTA 

 

 

 

 

 

 

W4029 Dláto s rozpěrákem nerez 170,00 Kč 

3226 Napínák drátků 150,00 Kč 

3225R Napínák drátků 270,00 Kč 

4015 Rozpěrák 90,00 Kč 

4116 Rozpěrák - nerez 170,00 Kč 

W4015 Rozpěrák - nerez 170,00 Kč 

W4016 Rozpěrák americký - nerez, profi nářadí 220,00 Kč 

W40160 Rozpěrák americký lakovaný 160,00 Kč 

W4065 Rozpěrák lakovaný 140,00 Kč 

W40290 Rozpěrák lakovaný 150,00 Kč 

4117 Rozpěrák, pozink 110,00 Kč 

4115 Rozpěrák, pozink 120,00 Kč 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

3103 Past na sršně 145,00 Kč 

3101 Past na vosy 145,00 Kč 

3227 Pytel do sudu 215 L 30,00 Kč 

W1147 Síto kovové Varroa monitoring 250,00 Kč 

 

 



SMETÁČKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

3034C Smetáček - bílý vlas 140,00 Kč 

3034D Smetáček - přírodní vlas 50,00 Kč 

3034G Smetáček - umělý vlas 40,00 Kč 

3034A Smetáček - vlas umělý 90,00 Kč 

3034H Smetáček včelařský, přírodní materiál 70,00 Kč 

3034K Smetáček včelařský, vlas přírodní 100,00 Kč 

3034E Štětka na mytí úlů 120,00 Kč 

 

 

 

 



ŠKRABKY A LOPATKY 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

5009 Lopatka 110,00 Kč 

W4079 Lopatka na med nerez 650,00 Kč 

5041 Lopatka střední 150,00 Kč 

W4069 Škrabka lakovaná malá 100,00 Kč 

W4068 Škrabka lakovaná velká 110,00 Kč 

W4030 Škrabka nerez - malá 130,00 Kč 

W4039 Škrabka nerez - velká 190,00 Kč 



ZNAČENÍ MATEK 

 

MATEČNÍKY 

 

ODCHYT MATEK 

 

PŘELARVOVACÍ LŢIČKY 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

0160 Opalitové značky - bílé 48,00 Kč 

0161 Opalitové značky - červené 48,00 Kč 

0162 Opalitové značky - modré 48,00 Kč 

0163 Opalitové značky - sada 5 barev + lepidlo 420,00 Kč 

0164 Opalitové značky - zelené 48,00 Kč 

0165 Opalitové značky - žluté 48,00 Kč 

0166 Tužka na značení - bílá 63,00 Kč 

0167 Tužka na značení - červená 63,00 Kč 

0168 Tužka na značení - modrá 63,00 Kč 

0169 Tužka na značení - zelená 63,00 Kč 

0170 Tužka na značení - žlutá 63,00 Kč 

0171 Značící pístek 131,00 Kč 

0172 Značkovací barva - bílá 10 ml 17,00 Kč 

0173 Značkovací barva - červená 10 ml 17,00 Kč 

0174 Značkovací barva - modrá 10 ml 17,00 Kč 

0175 Značkovací barva - zelená 10 ml 17,00 Kč 

0176 Značkovací barva - žlutá 10 ml 17,00 Kč 

0177 Držák matečníkové misky - 30 ks 12,00 Kč 

0178 Chovná souprava na deset matečníků 57,00 Kč 

0179 Matečníková miska ke kompletu NICOT - 100 ks 120,00 Kč 

0180 Matečníková miska nízká - 30 ks 26,00 Kč 

0181 Matečníková miska s kolíčkem - 30 ks 27,00 Kč 

0182 Úchytka s matečníkovou miskou JANA - 10 ks 51,00 Kč 

0183 Umělý matečník - 10 ks 22,00 Kč 

0184 Umělý matečník komplet - 10 ks 34,00 Kč 

0185 Zátka na matečník - 30 ks 31,00 Kč 

0186 Výchytka kovová - skřipec 71,00 Kč 

0187 Výchytka plastová - skřipec 43,00 Kč 

0188 Výchytka skleněná 78,00 Kč 

0189 Mechanická přelarvovací lžička 47,00 Kč 

0190 Přelarvovací lžička 16,00 Kč 

0191 Přelarvovací lžička PROFI - s lupou a osvětlením 716,00 Kč 

0192 Přelarvovací lžička PROFI široká - kov 135,00 Kč 



KLÍCKY 

 

OSTATNÍ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

0193 Klícka náhradní - ke kompletu NICOT - 10 ks 79,00 Kč 

0194 Klícka přidávací - dvojitá 72,00 Kč 

0195 Klícka přidávací - jednoduchá 74,00 Kč 

0196 Klícka školkovací - s průlezem 25,00 Kč 

0197 Klícka školkovací - ZANDER 27,00 Kč 

3005 Klícka zasílací 7,00 Kč 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0198 Hlavová lupa s osvětlením 397,00 Kč 

0199 Hnědý podstavec - 10 ks 58,00 Kč 

0200 Chovná zátka - 30 ks 31,00 Kč 

0201 Jehlová poklopka na matku 49,00 Kč 

0202 Komplet NICOT pro chov matek 1 557,00 Kč 

0203 Síťka znamenací 49,00 Kč 

0204 Světlá zátka ke kompletu NICOT - 10 ks 58,00 Kč 



KOMBINÉZY 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



RUKAVICE 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLOBOUKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VČELÍ MATKA A ODDĚLKY 

 

 

 

Linie JUNKA, volně pářená, dodání v klícce, lze poštou 

Naše matky jsou původem odchovány z linie Troisec, kterou k nám 

dovezl můj děd v roce 1970 z Rakouska. Cestou dlouhodobého a 

náročného šlechtění jsme získali velmi kvalitní včelstva s výbornými 

vlastnostmi. Naše včelstva se vyznačují výborným medným výnosem, 

silným stavebním pudem, mírností a velmi nízkou rojivostí. Čistící pud 

je téţ velmi uspokojivý. Naše včely jsou šlechtěné na cílenou volnou 

stavbu, která začíná být v této době prosazovaná. Ve šlechtění 

neustáváme a stále zdokonalujeme naši linii „JUNKY“. 

POZOR: v objednávce uvádějte Vaše registrační číslo u svazu 

včelařŧ 

                 800,-Kč 
 

Pětirámkový oddělek s kvalitní matkou linie JUNKA. 
Naše matky jsou původem odchovány z linie Troisec, kterou k nám 

dovezl můj děd v roce 1970 z Rakouska. Cestou dlouhodobého a 

náročného šlechtění jsme získali velmi kvalitní včelstva s výbornými 

vlastnostmi. Naše včelstva se vyznačují výborným medným výnosem, 

silným stavebním pudem, mírností a velmi nízkou rojivostí. Čistící pud 

je téţ velmi uspokojivý. Naše včely jsou šlechtěné na cílenou volnou 

stavbu, která začíná být v této době prosazovaná. Ve šlechtění 

neustáváme a stále zdokonalujeme naši linii „JUNKY“. 

Moţný osobní odběr do vlastních úlů nebo zaslání dopravní společností. 

POZOR: v objednávce uvádějte Vaše registrační číslo u svazu 

včelařŧ 

     2 500,-Kč 



PRAVIDELNÁ VČELAŘSKÁ ŠKOLENÍ 

 

 

ŠKOLENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ VČELAŘE 

Na tomto kurzu Vám ukáţeme základní včelařské dovednosti a předáme 

Vám naše dlouholeté zkušenosti. Tímto se vyvarujete zbytečných 

školáckých chyb a zbavíte se některých včelařských předsudků. 

Ukáţeme Vám jak jednoduše včelařit a přitom rychle dosáhnout 

velkých medných výnosů. 

Mimo jiné se dozvíte jak zaloţit včelstvo, jak omezit rojení, jak zvýšit 

medný výnos, jak sníţit náklady na včelaření, jak eliminovat nemoci a 

jak připravit včely na zimování. 

 

ŠKOLENÍ PRO POKROČILÉ VČELAŘE 
Na tomto kurzu Vás naučíme chov matek a tvorba oddělkŧ. Naučíte 

se pracovat s oplodňáčky, plemenáčky a chovnými dny. Tyto znalosti 

Vám umoţní rozchovávat Vaše vlastní včelstva coţ Vám přinese novou 

radost z včelaření.Dozvíte se téţ o nových technologiích ve včelaření 

Mimo jiné se dozvíte jak chovat silné matky vyvoláním tiché výměny 

ve včelstvu, jak chovat dvě matky v jednom včelstvu a jak chovat včely 

bez mateří mříţky. 

 



 

ŠKOLENÍ JAK VČELAŘIT V PROTIROJOVÝCH 

NÁSTAVCÍCH NA VOLNOU STAVBU A RACIONALIZACE 

VČELAŘENÍ 
Na tomto kurzu Vám ukáţeme jak včelařit v protirojových nástavcích 

na volnou stavbu. Dozvíte se o výhodách tohoto včelaření a pochopíte 

sloţitý ţivot včelstva. Vyţití těchto znalostí Vám pomůţe mimo jiné 

sníţit rojivost včel. 

Mimo jiné se dozvíte jak zjednodušit včelaření, jak zlevnit včelařský 

provoz, jak omezit rojivost včel různými způsoby. 

 

TERMÍNY ŠKOLENÍ 

SLEDUJTE NA WEBOVÝCH 

STRÁNKÁCH 

WWW.VCELARSTVIKOBLIZEK.CZ 


