
Včelařští odborníci se sešli na Skalském Dvoře v Lísku. 

V neděli 9. dubna 2006 jsme uspořádali na Skalském Dvoře v Lísku na Českomoravské 

vysočině poblíž Jimramova odborný včelařský seminář na téma „Udržitelný rozvoj chovu včel“. Konal 

se ve spolupráci s Výzkumným ústavem včelařským v Dole a Okresním výborem ČSV ve Žďáře nad 

Sázavou.  

           Před zahájením semináře velice pěkně zahrál na uvítanou dětský dechový orchestr umělecké 

školy v Bystřici nad Pernštejnem pod vedením přítele Eduarda Makovského. Jejich vystoupení 

navodilo dobrou náladu všech zúčastněných včelařů, kterých se zde sešlo na 130, ze všech částí Čech, 

Moravy, Slezska a dokonce i Slovenska. Celou atmosféru dotvářela kreslená výzdoba včelařských 

vtipů. 

           Účastníci si zde mohli prohlédnout výstavku medového pečiva, jiných výrobků z medu a 

včelařských zlepšovacích návrhů. Kvalita kuchařského umění žen včelařů byla oceněna přítomnými při 

degustaci medových výrobků. Zájemci měli možnost vzít si přiložené recepty. Další doprovodnou akcí 

byl prodej včelařských potřeb od přítele Miroslava Sedláčka z Bučovic, který nabídl bohatý sortiment 

včelařských potřeb. Při prezentaci každý obdržel propagační materiály z Jimramovského okolí. 

          Přednáškovou část zahájil předseda Českého svazu včelařů Mgr. Luděk Sojka na téma postavení 

Českého svazu včelařů ve společnosti a ve vztahu k Evropské unii. 

           Přednášející Ing. Dalibor Titěra Csc. z Výzkumného ústavu v Dole opět potvrdil, že jeho 

přednášky jsou nejen vysoce poučné, ale hlavně srozumitelné a často i zábavné. Hovořil na téma 

„Biologický pohled na výběr včelích matek k dosažení lepších výsledků ve včelaření“. Patří k 

odborníkům, kteří i velice složité souvislosti je schopen nejen pochopit, ale i posluchačům vysvětlit a 

přiblížit přijatelným způsobem. Kromě všeobecných zásad šlechtění včel byl kladen důraz na dobrou 

kvalitu prověřených kraňských matek z českých chovů. Důrazně varoval před nezodpovědným 

dovozem matek z ciziny pro velké riziko zavlečení včelích nemocí. Informoval nás, že molekulární 

analýza DNA včel je známá a že v brzké budoucnosti nám může přinést velkou možnost využití těchto 

poznatků v praxi.  

          Velkovčelař Jan Kolomý z Bruntálska velice jadrným, ale přesvědčivým způsobem pro většinu 

přítomných včelařů přednesl své dlouhodobé zkušenosti z chovu včel. Ošetřuje 600 včelstev do 

nadmořské výšky 900 metrů a vede trvalý zápas o prosperující včelařské podnikání. Praxe ho naučila, 

že musí přemýšlet racionálně o všech činnostech. Základní důraz klade na chov mladých včelstev v 

oddělcích a časnou obnovu díla. Přednáška vyvolala nejbohatší diskusi. 

           Proč šlechtit na medný výnos, když někteří včelaři mají problém s odbytem medu již dnes? Na 

tuto otázku nám odpověděl Ing. František Texl, předseda sekce komerčních včelařů při Českém svazu 

včelařů. Kdo chce uspět, musí vložit do prodeje medu ze dvora hodně energie. Sklenice musí být s 

pěknými a vkusnými etiketami, čistými a novými víčky. Kvalita medu musí být zaručena. Krásná byla 

jeho zkušenost z řady zahraničních cest. Téměř vždy se vrací s poznáním, že včelařství v českých 

zemích má vysokou úroveň. Taky upozornil na potřebu omlazení včelařské generace. Seznámil nás s 

činností sekce komerčních včelařů.  



           Každá přednáška byla doprovázena obrazovou dokumentací a bohatou diskusí. Téměř při všech 

vystoupeních zaznělo uznání práce Výzkumného ústavu včelařského v Dole. Ať chceme nebo ne, 

velkovčelaři a komerční včelaři vždy udávali a budou udávat směr ve včelařství. Malovčelaři mají zase 

více času na experimentování. Jejich spolupráce je ale nutná a oba směry se vzájemně doplňují. 

          V této pro včelaře nelehké době je jediným východiskem zvyšování úrovně chovu včel a naučit 

se dobře zhodnotit veškeré včelařské produkty. Proto byl tento seminář uspořádán a přípravě 

tomuto semináři a výběru přednášejících jsme věnovali hodně pozornosti. Je to náš příspěvek k 

činnosti Českého svazu včelařů. 

                                                                   Rádi bychom se za dva roky na stejném místě znovu setkali. 


