
Včelařští odborníci se sešli na Skalském Dvoře v Lísku. 

 

           V neděli 13. dubna 2008 jsme uspořádali na Skalském Dvoře v Lísku na Českomoravské 

vysočině poblíž Jimramova již druhý ročník odborného včelařského semináře na téma „Udržitelný 

rozvoj chovu včel“. Konal se ve spolupráci s Výzkumným ústavem včelařským v Dole, krajem Vysočina 

a Okresním výborem ČSV ve Žďáře nad Sázavou. 

           Před zahájením semináře opět velice pěkně zahrál na uvítanou skoro30-ti členný 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 140, ze všech částí Čech, Moravy, Slezska. Celou atmosféru dotvářela kreslená výzdoba 

včelařských vtipů. 

           Během semináře si zde mohli účastníci 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 o recepty měli možnost vzít si přiložené 

recepty nebo jim bylo sděleno, že všechny recepty budou vyvěšeny na našich webových stránkách. 

Další doprovodnou akcí byl prodej včelařských potřeb od přítele Miroslava Sedláčka z Bučovic, který 

nabídl bohatý sortiment včelařských potřeb. Dále přijeli představit své výrobky zástupci firmy 

Apidomia, dále firma J & Partner ze Slovenska, která představila svoji nástavbu pro včelaře na 

přívěsném vozíku. Také přítel Josef Jaroš předvedl pár svých zlepšovacích návrhů pro usnadnění 

práce včelařů. Při prezentaci každý obdržel propagační materiály z Jimramovského okolí, kraje 

Vysočina, pamětní list a psací potřeby. Před zahájením přednášek proběhlo za zvuku fanfár slavnostní 

otevření včelího úlu, kterého se zhostil zástupce kraje Vysočina pan Ivo Rohovský a předseda Českého 

svazu včelařů pan Luděk Sojka. 

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

Českého svazu včelařů ve společnosti a v podmínkách Evropské unie. ÚV ČSV,o. s. Praha.  je 

zastřešující organizací českých včelařů před státem a je garantem na tok financí ze státního rozpočtu 

ke včelařům. ČSV,o. s. reprezentuje spolu s VÚVč v Dole nás, včelaře, ve světě. 

            V další části vystoupil RNDr. František Kašpar, který je vedoucím pracovníkem výzkumné 

stanice VÚVč v Pekařově. V Pekařově u Šumperka chová matky ve velkém. Na jeho přednášce bylo 

znát, že je to vysoce vzdělaný včelařský odborník. 

            Po něm vystoupil přítel František Kašpar, nyní důchodce, který pracoval v Pekařově před svým 

synem RNDr. Františkem Kašparem. Včelaři na Jimramovsku ho znali díky příteli Juránkovi, který 

včelařil již před 40-ti lety na Odranci a od přítele Kašpara nakupoval matky. Pro včelaře jméno Kašpar 

je pojmem. S nesmírnou láskou a obětavostí v Pekařově chovali a chovají čistou kraňskou včelu. 

František Kašpar měl a má mimořádný, shůry daný, smysl pro výběr kvalitních matek. 

             RNDr. Roman Linhart nás seznámil ve své přednášce o protirojovém působení trubců ve 

včelstvu. Po přednášce se doslova strhla mohutná diskuse. Jedni říkali výrazné ano, jiní měli výhrady. 

             Každá přednáška byla doprovázena obrazovou dokumentací a bohatou diskusí. 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. 

            Po semináři vystoupil se svou přednáškou MUDr. Jiří Brožek, který už svým projevem dělá 

dojem mága. Když začal hovořit o včelích produktech a jeho účincích na člověka, přítomní včelaři 

velice pečlivě sledovali jeho názory na včelí produkty. Účastníci přednášky měli na pana doktora 

Brožka spoustu dotazů, které jim pan doktor Brožek vždy zodpověděl. 

 

                        Rádi bychom, pokud bude i nadále ze strany včelařů zájem, se za dva roky na stejném 

místě znovu setkali. 


