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Úvodník 
Po mnoha poklidných létech na evropském 

kontinentě přinesl uplynulý rok mnoho 

nových neznámých obav. Obav z nové 

války, z migračních vln, z energetické 

krize a také z cen splašených enormní 

inflací. Nikdo si netroufá odhadnout, jaký 

vliv krátkodobý či dlouhodobý přinese 

do trhu s medem válka na svrchovaném 

území významného evropského producenta 

a vývozce medu. Náš stát, který dříve 

štědrou rukou pumpoval peníze do vše-

možných oblastí včelařského oboru, musel 

letos dramaticky přiškrtit kohoutky. A ani 

minulé, ani plánované schodky státního 

rozpočtu nás nenechávají na pochybách, 

že štědrá dotační politika se v brzké době 

určitě nevrátí.  

A možná je to tak dobře. Nová situace nás 

nutí obejít se bez zažitých dotačních titulů. 

Musíme více přemýšlet, které výdaje jsou 

efektivní a které nejspíše nepřinášejí užitek 

- ani krátkodobě - ani z dlouhodobého 

hlediska. Všudypřítomný růst vstupních 

nákladů velí nám včelařům důkladně se 

zamýšlet nad našimi prodejními cenami 

včelích produktů. Snad konečně v našem 

oboru přestaneme ostýchavě našlapovat 

po špičkách kolem našich zákazníků 

a odpovědně sami k sobě ale také vůči 

ostatním včelařům začneme požadovat 

poctivou cenu za práci naši i našich 

svěřenkyň. Když ceny jednoho kila másla 

běžně překračují cenu dvě stě dvacet korun 

a dá se očekávat jejich další růst, zvažte, 

jak by měla vypadat spravedlivá cena 

za kilo kvalitního medu? 

Přeji vám za redakci e-věstníku daleko 

méně turbulentní nový rok 2023 

s dostatečným počtem dobře vyzimova-

ných včelstev s dobrou snůškou a úspěšně 

zvládnutou nákazovou situací. 

Petr Kellner

 

 

Aktuality 

Hledáme nové degustátory medu 

Do svých řad hledáme 

a rádi uvítáme nové 

zájemce o degustaci 

medu, kteří by rozšířili 

naši degustační komisi 

pro soutěž Med roku. 

Je to jedinečná příležitost proniknout 

do tajů senzorické analýzy medu a také se 

podílet na profesionálním posuzování 

vzorků medu pro tuto soutěž. V případě 

zájmu kontaktujte ředitele kanceláře 

pro bližší informace nejlépe na emailu 

reditel@psnv.cz. 

Kancelář 
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Dřív, než bude pozdě 

PSNV pořádá mezinárodní konferenci 

Dřív, než bude pozdě – sršeň asijská, 

která proběhne 23. 2. 2023 v Praze. Vstup 

na konferenci je ZDARMA. Nutná je však 

registrace předem do 20. 2. 2023. 

 

Pro účastníky konference bude také 

zdarma připravena jako výstup z konfe-

rence tištěná příručka Dřív, než bude pozdě 

(biologie a metodika likvidace sršně 

asijské) a informační letáky o sršni asijské. 

Detaily programu, možnost stažení 

informačního letáku o Sršni asijské a mož-

nost vyplnit přihlášku naleznete ZDE. 

Redakce 

 

Reportáže 

Předvánoční přednáška v Olomouci 

Zhruba před rokem 

v Praze v rámci projektu 

Se včelaři o včelách 

Miroslav Křížek úspěšně 

prezentoval svou přednáš-

ku nazvanou Chov matek 

pro nesmělé včelaře. My jsme došli 

k přesvědčení, že i v Olomouci se najdou 

nějací nesmělí včelaři a rozhodli jsme, 

že by mohl svou metodu objasnit také 

v rámci zdejších Včelařských setkávání. 

Takže na konci minulého roku zamířil 

z Bouzova do Olomouce na Včelařská 

setkávání jejich dlouholetý organizátor 

Miroslav Křížek tentokrát v roli lektora. 

Kombinace zajímavého praktického tématu 

a zkušeného chovatele vlastních matek 

přivedla na olomouckou přednášku 

na osmdesát nesmělých včelařů. Proto 

jsme museli zajistit ozvučení učebny, 

abychom nepřetěžovali lektorův hlasový 

aparát, a přitom dobře slyšeli i posluchači 

v zadních lavicích. 

Přednášející do nejmenších podrobností 

uceleně popsal svou propracovanou 

metodu chovu při matce. Dozvěděli jsme 

se, na co všechno nezapomenout 

při chystání osiřelce. Kde vzít mateří 

kašičku k larvení, jak ji ředit a uchovávat. 

Jak poznat vhodné larvy a jak je přenášet.  

Proč klíckovat matečníky a proč klícky 

plnit krmivem. Rozebral také důvody, proč 

přidává matky umělým matečníkem. 

Výklad prokládal důležitými zkušenostmi 

a postřehy, jak zvolit vhodné období, jak 

a kdy rozpoznat, zda je nová matka 

v pořádku a co dělat, když matka během 

značení uletí. Důvody značení podpořil 

nejen běžně používanými argumenty, 

ale také poněkud nečekaným tvrzením 

o delší životnosti značených matek. 

Po bližším vysvětlení této myšlenky mu 

posluchači museli dát za pravdu. 

 

https://www.psnv.cz/clanek/oznameni/driv-nez-bude-pozde-srsen-asijska/
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V průběhu celé přednášky trpělivě 

upozorňoval na úskalí a kritická místa, 

jejichž opomenutí nutně vede k nezdaru 

metody. Probrali jsme mnoho možných 

překážek, které zhatí přijetí nalarvených 

misek. Vyslechli jsme si varování před 

přílišnou euforií z úspěchu, která by vedla 

ke zbrklé snaze pořídit dokonalé fotky 

našeho úspěchu. Třepání matečníky, 

a hlavně ometání pečujících včel z nich 

není dobrý nápad. Přednášející vyložil, jak 

co nejdříve opravit nepřijetí misek a využít 

tohoto prvotního neúspěchu ke zvýšení 

šancí. 

Popisoval i drobné vychytávky a pomůcky, 

které mu pomáhají. Mateří mřížku používá 

zasazenou v dřevěném rámu, aby matka 

nemohla likvidovat matečníky. Hrany 

rámu mřížky barví, aby měl usnadněn 

přehled na včelnici. Vysvětlil, proč je jeho 

hlavní pomůckou dvojité chovné síto 

několik centimetrů vysoké, proč používá 

výhradně neprůchozí klícky a proč musí 

být rámek na matečníky užší než obvykle. 

Mnohé pomůcky si vyrábí sám klasickými 

postupy a některé si navrhne a nechá 

vytisknout na 3D tiskárně. Třeba držáky 

na manipulaci s několika klíckami, nebo 

speciální rámek na zrání a líhnutí zaškol-

kovaných matečníků. 

V závěru přednášky se lektor podělil 

o dosavadní zkušenosti s jinými metodami. 

Šlo například o první zkušenosti se systém 

Jenter či o úskalí metody sběrného 

oddělku. Vysvětlil také, co mu vadí 

na brutvankové tedy česky pekáčkové 

metodě larvení. 

Miroslav Křížek tak nastavil laťku kvality 

olomouckých přednášek zase o něco výše 

a nebude jednoduché pokusit se ji držet 

i nadále. Ostatně, jak se to organizátorům 

daří, můžete posoudit už na nejbližší 

lednové přednášce. 

Petr Kellner
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Pozvánky 

Se včelami na kafi 

Ve čtvrtek 9. 2. 2023 od 18.00 hod. 

v Blatné (okr. 

Strakonice), třída J. P. 

Koubka 6, Kulturní 

kavárna Železářství 

U Šulců pořádáme 

druhé včelařské setkání 

v rámci nového formá-

tu SE VČELAMI 

NA KAFI. 

Přednášející PhDr. Marie Šotolová (Ústav 

etnologie Filosofické fakulty Univerzity 

Karlovy, Praha; šéfredaktorka časopisu 

Moderní včelař) nás v přednášce Včely 

v antice zavede do včelařství a včelích 

symbolů ve starém Římě a Egyptě. Pořádá 

PSNV (www.psnv.cz) a Kulturní Kavárna 

Železářství u Šulců 

(www.kavarnablatna.cz). Při lednovém 

setkání kapacita kavárny byla plně 

obsazena, proto doporučujeme místa 

zamluvit na tel. kavárny: 797 821 211. 

Petr Texl 

Změna únorové přednášky OVS 

V sobotu 18. února 2023 

měla proběhnout přednáš-

ka včelaře Jaroslava 

Juráně. Z důvodu jeho 

indispozice jsme pro vás 

připravili náhradní 

program. Doktorka Silvie Dostálková 

vysvětlí nejen imunitní systém včel a jeho 

funkce, ale sdělí nám také novinky 

ve výzkumu chorob včel a aktuální 

vědecké závěry, zda a jak konkrétní 

doplňky krmiv ovlivňují vitalitu včelstev. 

Silvie Dostálková je odbornou asistentkou 

Katedry biochemie Přírodovědecké fakulty 

Univerzity Palackého v Olomouci. 

Pravidelně přispívá svými články 

do časopisu Moderní včelař. Dále 

je členkou asociace COLOSS, která 

provádí monitoring úspěšnosti zimování 

včelstev u nás i v zahraničí. Jako 

přednášející odborník v oboru včelařství 

prezentuje včelařům nejnovější vědecké 

poznatky o zdraví a imunitě včel. 

Při včasné registraci na přednášku na 

našem webu psnv.cz/ovs získáte 

zvýhodněnou cenu. 

Srdečně zvou pořadatelé OVS

 

Různé 

Den otevřených úlů 

PSNV pořádá při příležitosti Světového 

dne včel (20. května) další ročník akce 

Den otevřených úlů ve dnech 19. – 21. 5. 

2023. Dne otevřených úlů se může 

zúčastnit každý včelař! Nabídněte široké 

veřejnosti možnost navštívit vaši včelnici 

a osobně ukázat zájemcům život včel. 

Můžete také návštěvníkům v rámci prodeje 

ze dvora nabídnout váš med. Připravte 

příjemný program, který bude bavit i vás. 

Více informací naleznete ZDE. 

Redakce 

http://www.psnv.cz/
http://www.kavarnablatna.cz/
http://psnv.cz/ovs
https://www.psnv.cz/stranka/den-otevrenych-ulu/

