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Úvodník 

Milé čtenářky, milí čtenáři e-Věstníku, 

opět u Vás přistává další číslo, v běhu letošního roku již dvanácté. Zrekapitulujeme v 

něm pozvánky na několik nadcházejících akcí, přidáme nové. A zavzpomínáme na 

akce již proběhlé.  

Redakce 

Vzdělávání včelařů 

Moravská včelařská škola se chystá na pátý ročník 

Upozorňujeme, všechny zájemce, že se pomalu blíží otevření již pátého ročníku 

Moravské včelařské školy na SLŠ v Hranicích. Podrobnosti najdete na webu PSNV-

CZ: http://www.psnv.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=530 

Redakce 

Včelař – Farmář pokračuje 

V rámci udržitelnosti projektu Včelař – Farmář se podle oficiálních regulí chystá jeho 

další pokračování. Kurs bude tentokrát otevřen pro všechny zájemce z ČR, ovšem bez 

dotací. Podrobnosti najdou zájemci na webu projektu http://www.vcelar-

farmar.cz/index.php/prihlaska 

Redakce 

Kurs chovu v ležanech 

Redakce obdržela pozvánku na zajímavý kurs chovu včel v ležanech, který pořádá 

kolega Miroslav Barda. Protože nás zajímá také chov a dílo na vysokých plástech, 

přislíbili jsme pořadatelům pomoc se šířením informace, takže čtěte dále, přebíráme 

pozvánku pořadatelů:  

Vážení přátelé, chci Vás pozvat na praktický seminář o chovu včel v ležanech. 

Seminář bude rozdělen do těchto tematických okruhů: 

 Začínáme včelařit v ležanech 

 Výhody větší plástové plochy z pohledu biologie a přirozeného chování včely 

http://www.psnv.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=530
http://www.vcelar-farmar.cz/index.php/prihlaska
http://www.vcelar-farmar.cz/index.php/prihlaska
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 Přechod z nízkých rámkových měr na vysoké 

 Rozvoj včelstev a zásahy během roku 

 Využití pozorování na česně a v podmetu bez nutnosti nahlížení do úlů 

 Ukládání a získávání medu v ležanech a medobraní 

 Využití včelího díla, stavba v ležanech a voskové hospodářství – získávání 

vosku a uložení rámků, souší přes zimu bez nutnosti síření a chemické ochrany 

 Využití měsíčních cyklů a vlivu luny na život včel 

Seminář je určen pro začínající včelaře i dlouholeté praktiky v oboru včelařství. Nebo 

pro toho, kdo se zajímá o biologii chovu včel na velkých (vysokých) plástvích s cílem 

návratu k přirozenějšímu chovu včelstev. Rozsah cca 6 hodin s praktickou ukázkou. V 

průběhu semináře budou zodpovězeny i dotazy účastníků. 

Pořadatel: Miroslav Barda 

Místo konání: Bratřejov, okr. Příbram 

Na místo se lze dostat autobusem z Prahy, zastávka Bratřejov, Nechvalice 

Datum a čas konání: 15. 8. Začátek v 10:00, konec po 16 hodině 

Cena semináře: 700 Kč, v ceně je zahrnuto občerstvení (káva, čaj, voda a oběd) 

Přihlášky zasílejte na barda.m@seznam.cz  

Záloha 200 Kč na 35-8356590247/0100 

Do zprávy pro příjemce uveďte svůj email 

Pár slov lektora Vratislava Kadlece: 

V roce 2001 jsem napsal sérii článků do včelařského časopisu. A pokud si dobře 

vybavuji, byl jsem na dlouhou dobu posledním …  

Včely se na vysokých plástech velmi dobře rozvíjejí, a to z důvodu lepších tepelných 

poměrů, dobrého ukládaní pylových zásob v těsné blízkosti plodu. Větší plástová 

plocha se prostě více blíží přirozené stavbě a biologii včelstva. Nejprve jsem si na 

zkoušku postavil 4 úly (na rámkovou míru 39x35) a byl jsem ze všech stran zrazován, 

hlavně ve smyslu, že včely budou ukládat medové zásoby ve velké míře nad plod, ale 

toto se praxí nepotvrdilo, naopak uprostřed rámku nad plodem je podkova medných 

zásob maximálně 3  – 6 cm (měřeno od loučky k plodu). Včelstvo má tendenci zakládat 

co největší plochu plodu a med umísťovat do rámku za plodové hnízdo ať už se jedná 

o teplou nebo studenou stavbu. 

Včelaření v ležanech je oblast z jistých důvodů ne právě oficiálně podporovaná, ne-li 

přímo zatracovaná. 

mailto:barda.m@seznam.cz
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Rád se s Vámi podělím o své třicetileté zkušenosti v oblasti včelaření a zvláště 

včelaření v ležanech. 

Podrobnosti o akci: https://www.facebook.com/events/497564403742802 

 

Setkávání včelařů 

Popáté na Studeném vrchu 

Ano, už popáté se sejdou včelaři a milovníci toho, co nám včelí píle dává, na Studeném 

vrchu (jinak na Babě) mezi Dobříší a Hostomicemi v Brdech, i když to jsou spíš ale 

ještě Hřebeny.  

Letos je trochu změna: setkání sice pořádá jako vždy náš vzácný kolega a uznávaný 

chovatel matek Vigor pan Josef Horký z Dobříše (s rodinou), ale letos nově ve 

spolupráci s PSNV-CZ. 

Hlavní program budou samozřejmě tvořit rozličné a hutné hovory o včelách a včelaření, 

aktuality z oboru i zprávy o tom, jak jsou na tom naše včelky nyní po té těžké loňské 

sezoně. A k tomu budeme ochutnávat dobroty, které si přineseme, ať už to budou ony 

známé produkty včelí píle, nebo jiné mňamky … Fantazii se meze nekladou … Budou 

to takové pěkné „křížové testy“ … A když se zadaří, tak i pečený kanec bude …  

No a k tomu přistoupí i program odborný: Ing. Ivan Černý a další přizvaní hosté 

pohovoří o tématu zimních úhynů včelstev v sezoně 2014/2015. Vše to vzejde prvotně 

z dat, která plynou z letošního dotazování asociace Coloss, na němž se jistě drtivá 

většina z Vás podílela. Ale do debaty vstoupí jistě řada dalších přišedších se svými 

zkušenostmi.  

A nebude to ale jen o úhynech, zkusíme mluvit i o tom, jak se po úhynové zimě 

obnovovala včelstva a jak to s nimi vypadá nyní, což může být velmi zajímavé 

vzhledem k tak trochu rozporným zprávám z řady míst …  

No a taky se můžeme pobavit o tom, zda by nestálo za to se navzájem nějak blíž 

propojit a vytvořit třeba jakési prvotní neformální regionální sdružení PSNV – Brdy. 

Třeba zatím jen na té bázi, že bychom se navzájem poznali, dali si na sebe kontakty a 

tyto pak nějak živili …  

Podrobné informace včetně PDF pozvánky najdete na webu PSNV 

http://www.psnv.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=534 

J. Matl 

https://www.facebook.com/events/497564403742802
http://www.psnv.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=534
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Připomínka presentace medometu a pozvánka na oslavu všeho, co 
s tím souvisí … 

 

Pravděpodobně jste již všichni zaregistrovali, že PSNV-CZ v září pořádá akci, jejímž 

cílem je připomenutí výročí první presentace přístroje na separování medu z plástů za 

pomoci odstředivé síly a ještě bez porušení plástů. Což tehdy byla veliká novinka. A 

že u zdroje tohoto objevu a nového přístroje stál major rakouské armády Franz 

Hruschka – tak trochu Slezan, Rakušan a snad i Ital, to podle toho, jak si jej tam dole 

pod Alpami váží ...  

Takže bychom chtěli srdečně pozvat včelaře, příznivce včelařství a konzumenty medu 

do Brna, a to do Střediska volného času Lužánky, Lidická 50. Koná se zde ve dnech 

25. 9. – 27. 9. 2015 mezinárodní včelařská konference spojená s výstavou medometů 

(historických a současných), s medovou soutěží, řízenou degustaci druhových medů 

a s výstavou fotografií a dalším doprovodným programem pro děti i dospělé. 
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V sobotu a v neděli nám bude navíc zpříjemňovat atmosféru rodinná cimbálová muzika 

Pavla Kordíka z Kroměříže.  

To vše v rámci oslav 150 let prvního presentování principu medometu Franzem 

Hruschkou v Brně a právě tam, kde byl poprvé představen, tedy v památných 

Lužáneckých sálech.  

Podrobné informace o akci a také více informací o životě Franze Hruschky naleznete 

na www.fhruschka.cz 

Detailní program celého víkendu pak zde: http://www.fhruschka.cz/Navstevnici.aspx  

Organizační tým PSNV-CZ 

K tomu je třeba ještě dodat jednu důležitou věc: totiž, že termín pro odevzdání vzorků 

do soutěže medů byl prodloužen do 31. 8. Tedy stále máte šanci zaslat své vzorky! 

Na Horním hradě jsme chválili med 

Med chválíme na Horním hradě (Hauenštejně) už léta ve spolupráci s majitelem a 

opravovatelem hradu. Víceméně ručíme za odborný program.  

Jaké to tedy letos bylo?  

Stručně řečeno: fajn, poetické a přítulné. User friendly, řečeno cool jazykem …  

Sešla se spousta fajn lidí, s nimiž se daly vést utěšené hovory o včelách i o oboru a 

jeho stavu. Nemuseli jsme se všichni shodnout, ale všichni jsme si v pohodě a v klidu 

řekli své …  

Byla na výběr řada medů z různých lokalit zemí Koruny české. Pro děti bylo připraveno 

skvělé divadlo potulného loutkáře Petra Hrocha Bindera 

http://www.petrhrochbinder.cz/, musiku obstarala kapela Jimiband 

http://www.jimiband.cz/ hrající cover verze bluesových  a rockových pecek z 60. až 80. 

let minulého století. A hrála je břeskně a hutně. A dobře. Nádavkem se ještě tančily 

břišní tance a v závěru se skvěle přidaly i děti …  

A odborný program?  

P. Texl a Z. Klíma ve světové premiéře představili historickou repliku medometu, který 

ukázal na Kočovném sjezdu rakouských včelařů Franz Hruschka r. 1865. Konečně 

všichni mohli vidět, jaký je to hukot a jaká dřina s tou plechovou „krabicí“ točit. Je ale 

fakt, že med z tohoto točení byl a zbytek plástů pak s chutí žvýkaly děti …  

Z. Klíma na nádvoří stručně představil řadu včelích produktů a pak se uchýlil do chladu 

hodovní síně, kde více než hodinu povídal o těchto produktech a o jejich užití pro zdraví 

lidí i živoků … Tam se i každý mohl zeptat na to, co jej zajímalo … 

http://www.fhruschka.cz/
http://www.fhruschka.cz/Navstevnici.aspx
http://www.petrhrochbinder.cz/
http://www.jimiband.cz/
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J. Lstibůrek seznámil přítomné s pravidly, jak zacházet doma zejména s medem. A se 

svojí paní Martou pak ochotně testovali přinesené vzorky medu na množství vody nebo 

na vodivost.  

A k tomu celý den běželo v hodovní síni na smyčce nově vydané DVD Včelař – Farmář. 

A mělo hodně diváků. Řada z nich se pak vracela ke stánku PSNV a DVD si koupila. 

Jednoho pána DVD tak moc zaujalo, že zůstal v síni až do večera, kdy na Horním 

hradě program už dávno skončil, stánky byly složeny, jen my jsme čekali na to, až se 

pán v klidu a pohodě dodívá, abychom mohli uklidit dataprojektor.  

Na stánku PSNV toho ke koupi bylo ostatně více: poslední ročníky časopisu Moderní 

včelař, překlad Langstrothovy knihy Včela a úl, omalovánky skřítka Medovníčka a 

Včelařské pexeso, což zaujalo zejména malé lidi … Každý si také mohl řádným a 

cíleným úderem vyrazit včelařskou minci. A navíc bylo lze si kdykoli popovídat s 

osazenstvem stánku o všem možném …  

Byl to moc prima den a bylo dobře, že také dorazila řada spřízněných duší … O to více 

byly hovory hutnější a zaťatější …  

Zprávu o akci přinese i příští číslo Moderního včelaře. Na řadu fotek se můžete 

podívat na několika stránkách v příslušném vlákně na Včelařském fóru 

http://www.vcelarskeforum.cz/tema-Chvala-medu-na-Hornim-Hrade-diskuse  

A jak to pak pojal Karlovarský deník, najdete zde: 

http://karlovarsky.denik.cz/zpravy_region/med-budiz-pochvalen-i-vcelari-

20150803.html 

A podívejte se i tu na pár fotek, jež pořídila Zdeňka Cutáková: 

 

http://www.vcelarskeforum.cz/tema-Chvala-medu-na-Hornim-Hrade-diskuse
http://karlovarsky.denik.cz/zpravy_region/med-budiz-pochvalen-i-vcelari-20150803.html
http://karlovarsky.denik.cz/zpravy_region/med-budiz-pochvalen-i-vcelari-20150803.html
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J. Matl 

Varia čili různé 

O jedné a další nové aleji … 

A nakonec jeden odkaz vztahující se k tématu, které tak nějak trvale sledujeme, totiž 

k tématu krajiny pro včelky i pro lidi:  

http://arnika.org/jak-se-dari-tresnove-aleji-ve-stipe 

S díky J. Ikavcovi za upozornění J. Matl 

 

http://arnika.org/jak-se-dari-tresnove-aleji-ve-stipe

