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Předmluva
Není to zas až tak složité. V první řadě je po‐
třeba chtít, pak už vše půjde jistě dobře.
Tato publikace si klade za cíl jednoduchou for‐
mou přiblížit začínajícímu včelaři ty nejzákladnější
informace a povinnosti. Nejedná se o kompletní ná‐
vod, jak včelařit, na to jsou jiné knihy, publikace a
internet. Jak je uvedeno i v této publikaci, tak nej‐
snazší cestou jak začít je najít si ve svém okolí pří‐
tele včelaře, který tě provede prvními sezonami
včelaření a postará se o to, aby ses ze začátku ne‐
dopouštěl zbytečných chyb. Musíme si uvědomit,
že každou větší chybu můžeme napravovat i celý
následující rok a to je jistě škoda.
Velice důležité je si uvědomit, že včelaření
může být i nebezpečné, přeci jen pracujeme např. s
ohněm nebo zvířátky, která nebudou nikdy ochoče‐
na, musíme tedy dbát pravidel bezpečnosti práce.
To v prvé řadě obnáší zjištění, zdali nepatříme k
onomu malému procentu lidí, kteří trpí silnější for‐
mou alergie na včelí bodnutí. Nejsme‐li si jistí, tak
navštívíme svého lékaře a prodiskutujeme s ním
tuto otázku. Rád bych podotkl, že slabší alergie
ještě nemusí znamenat, že nesmím včelařit, jen se
podle toho musím chovat. S tím nám může poradit
jen lékař. Další důležitou podmínkou bezpečnosti
práce je používat kvalitní ochranné pomůcky, kte‐
rých je na trhu velké množství a stačí si vybrat.
Pro začátek bychom určitě doporučili včelařský ka‐
bátec či kombinézu s rukavicemi a ne jen např. klo‐
bouk.
Nyní už vám jen popřejeme mnoho zdaru.
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Na našem území může včelařit i náctiletý člo‐
věk. Je možné,
aby byl chova‐
tel včel organi‐
zován ve Sva‐
zu
včelařů,
členství
má
pro včelaře jis‐
té výhody.
V případě
členství v Čes‐
kém svazu vče‐
lařů (ČVS) v místní organizaci naleznete lidi, kteří
vám budou moci poradit na místě kde včelaříte,
případně nad vámi převzít „patronát“. Kromě zna‐
lostí a zkušeností vám mohou poradit i například s
tím, zda někdo ze včelařů neprodává včelstva, pří‐
padně některé pomůcky. Jako člen ČSV také začnete
dostávat odborný časopis Včelařství, budete se mo‐
ci účastnit různých kurzů a přednášek, pořádaných
organizací, pomohou vám s léčením včelstev, bude
se na vás vztahovat svazové úrazové pojištění
a svépomocný fond. Adresu na vám nejbližší zá‐
kladní organizaci vám rádi sdělí na sekretariátu
RV ČSV, Křemencova 8, 115 24 Praha 1, tel.
224 934 082, e‐mail: info@vcelarstvi.cz .
Být členem ČSV není podmínkou. Je možné
včelařit i jako neorganizovaný včelař, za předpo‐
kladu, že si sami zajistíte své povinnosti.
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Každý včelař (i neorganizovaný) je povinen
dodržovat zákon č. 166/99 Sb., o veterinární péči a
o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon) –
ten určuje za jakých podmínek a jakým způsobem
lze včely chovat.
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∗

Jako chovatel včel je nutné být zaregistrovaný
u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s.,
Hradištko pod Medníkem, která každému při‐
dělí registrační číslo chovatele. Je to velmi
snadné
a
na
jejich
webu
http://
www.cmsch.cz/ jsou všechny potřebné kon‐
takty.

∗

Když začnete chovat včely, tak také musíte
nahlásit stanoviště včelstev příslušném
obecnímu úřadu – formulář naleznete
na www.vcelarstvi.cz v sekci formuláře.

∗

Dodržovat nařízení krajské veterinární
správy. Komunikovat s Krajskou veterinár‐
ní správou. Jde zejména o povinnost odevzdá‐
vat k vyšetření měl na výskyt varroázy a mo‐
ru včelího plodu. Dále se jedná o mimořádná
veterinární opatření týkající se většinou léčby
varroázy a určitá omezení při výskytu moru
včelího plodu ve vašem okolí.

∗

Na převoz oddělků i včelstev je potřeba veteri‐
nární vyšetření.
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Včelař „soused“
Úplně nejlepší způsob, jak začít včelařit je,
najít ve svém blízkém okolí člověka, který včelaře‐
ní miluje, je pokrokový a včelaření se věnuje řadu
let a bude rád, že může nabité informace, praktické
činnosti a moudrost předat dál. Bude vám umět po‐
radit a řešit i nestandartní situace, ty na které
byste v knihách hledali odpovědi dlouho, nebo je
vůbec nenašli…

Časopisy
Dále existují dva odborné
časopisy:

Včelařství
(členové ČSV jej dostávají za
svůj členský příspěvek)

Moderní
včelař
(každý si jej
může předplatit
a
pravidelně
odebírat)
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Knihy
Další informace a zdroj nápa‐
dů najdete v různých odborných
publikacích věnujících se včelaře‐
ní, včelařství, včelám…nabízíme
seznam
knih, které
nejvíce oslo‐
vili nás a
můžeme je doporučit. Jistě
najdete ještě další publikace
a knihy ať v kamenných ob‐
chodech nebo na internetu.

Seznam odborných publikací
Včelařství

Vladimír
Veselý a kol.

Včelařské dřevi‐
ny a byliny

Oldřich
Haragsim

Včelí produkty
mýtů zbavené
Ilustrované vče‐
lařství

Dalibor
Titěra

Včelařství

David Cramp

Praktická příručka pro včela‐
ře od pořízení včelstev přes
včelařské práce v průběhu ro‐
ku až po medobraní.

Fenomenální
včely

Jurgen Tautz

Biologie včelstva jako super‐
organizmu.

Yves
Gustin

Od stavby těla po ošetřování,
tato kniha by vám neměla
chybět.
Stavba květů a nektárií, nek‐
tarodárnost a pylodárnost,
přehled dřevin a bylin, léčivé
látky v rostlinách.
Med, vosk, pyl, mateří kašič‐
ka, propolis, včelí jed.
Nepostradatelná rodinná pří‐
ručka pro odvážné včelaře.
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Internetové odkazy
www.psnv.cz
Oﬁciální stránky Pracovní společnosti nástavko‐
vých včelařů. Obsahují mnoho informací pro začá‐
tečníky i zkušené. Zajímavá je zejména sekce
„Poradna“ ‐ 100 otázek a odpovědí.
www.vcelarstvi.cz
Oﬁciální stránky Českého svazu včelařů. ČSV sdru‐
žuje většinu včelařů v ČR. Nalezneme zde např. in‐
formace o dotacích, potřebné formuláře či informa‐
ce o místních základních organizacích.
www.vcelky.cz
Na těchto stránkách najdete mnoho dalších zajíma‐
vých informací, ale také mnoho fotograﬁí a nahrá‐
vek včelího bzučení…
www.vcelarskeforum.cz
Aktivní a živé stránky s nespočtem otázek a odpo‐
vědí rozdělených podle témat.
uspesnyvcelar.webnode.cz
Další zajímavé stránky, především sekce „články“.
www.vcelarici.cz
Stránky kroužků mladých včelařů.
www.sanceprovcely.cz
Trochu jiný pohled na včelaření.
www.youtube.com
Nepřeberný zdroj informací. Napište např. „krmení
včel“ a ihned uvidíte nespočet možností jak na to.
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Musíte si najít vhodné stanoviště pro umístění
včelstev.
Je
vhodné takové
místo
hledat
s někým, kdo
již delší dobu
včelaří a pora‐
dí vám. Včel‐
stva
smíte
umístit
na
vlastním nebo
pronajatém po‐
zemku,
nebo
na pozemku cizím, ale se svolením jeho majitele.
V neposlední řadě je nutné předcházet soused‐
ským sporům a domluvit se se sousedy jak na
umístění včelstev v jejich blízkosti nahlížejí.

Stanoviště musí být vhodné pro
včely.
To
znamená
ideálně
v závětří a s přístupem k vodě,
co se týká orientace ke světo‐
vým stranám, je ideální jihový‐
chod ovšem není to zdaleka
podmínkou. Je dobré se vy‐
hnout mrazovým kotlinám a
údolím s dlouho sedící mlhou a
trvalým vlhkem.
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Stanoviště musí být vhodné pro
včelaře.
To znamená, že by mělo být dobře dostupné,
nejlépe i automobilem. V zimě stačí jen pěšky, ve
vzdálenosti od bydliště tak, abyste v plné sezóně
při hobby včelaření byli schopni svá včelstva na‐
vštěvovat alespoň jedenkrát týdně. Je příjemné mít
na stanovišti nějaké zázemí v podobě např. marin‐
gotky, ale rozhodně to není podmínkou.

Stanoviště musí být vhodné i pro
ostatní nezúčastněné osoby.
Je třeba vždy myslet na to, že včela je divoké
zvíře chovající se tak, jak jí velí její instinkty.
Vzhledem k tomu že příroda jí nadělila žihadlo a
jedový váček, tak musíte myslet na to, aby vaše
včely neobtěžovaly naše okolí. To neznamená, že
musíte včely umístit na odlehlé a opuštěné místo.
Klidně je můžete mít i na zahradě či dokonce bal‐
koně svého domu, ale o to více musíte dbát na to,
aby mírnost včel byla při jejich výběru jako zásad‐
ní kritérium. Problematiku chovu zvířat řeší i ob‐
čanský zákoník, kde se říká, že nesmíte sousedy
nepřiměřeně obtěžovat.
Umístění včelstev je ale vždy otázkou dohody, a
pokud s tím soused zásadně nesouhlasí ať už z ja‐
kéhokoliv důvodu a já mám jinou možnost, pak je
lepší pro váš klid a pohodu při vykonávání koníčku
umístit včelstva jinam.
Nejsou‐li naši sousedé zásadně proti včelám, tak se
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nemusíte z bezpečnostních důvodů obávat umístění
včelstev na zahradě v zastavěné části obce. Opět
ale zdůrazníme, že musíte dbát na to, abyste cho‐
vali mírná a klidná včelstva, což předurčuje včelí
matka.
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Pro začátek stačí jen to
nejzákladnější:
∗

včelí úl a rámky

∗

ochrana proti bod‐
nutí:
včelařský
klobouk, kabátec či
kombinéza, rukavi‐
ce – časem je ale
lepší
naučit
se
kvůli citu pracovat
bez rukavic

∗

nepostradatelnou
pomůckou je dýmák,
který donutí včely
zůstat při práci v úlu

∗

smetáček k ometání
včel z rámků, ale i
okrajů
nástavků
např. při vracení ví‐
ka, abychom včely
zbytečně nemačkali
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∗

v neposlední řadě rozpěrák, který nám pomů‐
že při rozebírání slepeného včelího díla

∗

pochopitelně nám nesmí chybět včelstva

Samostatnou kapitolou jsou pak
pomůcky pro medobraní:
∗

odvíčkovací nůž či vidlička na odvíčkování za‐
voskovaných včelích pláství

∗

potravinářsky vhodná nádoba na jímání medu
a dvojité síto na jeho ﬁltraci

∗

a pochopitelně medomet, který bohužel svou
pořizovací ce‐
nou převyšuje
všechny
ostatní
po‐
můcky, není
nutné mít od
samého začát‐
ku nový je
možné zvolit
cestu bazaro‐
vého
zboží
(pozor
na
opravy, vše co
použijete,
zejména bar‐
vy musí spl‐
ňovat potravinářské normy) a nebo na první
dvě tři sezóny zvážit jeho vypůjčení od někte‐
rého přítele včelaře.

12
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Jednou z možností je určitě to, že vám váš pří‐
tel včelař nějaká včelstva daruje v podobě svého
roje, oddělku, či dokonce „dospělého včelstva“. Je
to možnost velice příjemná, ale málokdy bude mít
někdo nějaká včelstva jak se říká navíc.

Další možností je si včelstvo zakoupit. Jednak
je možné zakoupit včelstva od včelaře, který ruší
svůj chov. Nebo, a to je dle mého názoru lepší mož‐
nost, zakoupit oddělek od zkušeného chovatele,
který se zabývá šlechtěním a chovem včel. Tam
máme záruku toho, že zakoupíme včelstvo s kvalit‐
ní matkou a dobrými vlastnostmi (nerojivost, mír‐
nost). Vše je ale pochopitelně otázka peněz.
Důležitou otázkou je i kolik včelstev si má za‐
čátečník pořídit. Doporučujeme 3—5 včelstev. Více
znamená pro začátečníka příliš práce. Méně je
špatné pro případ, že v zimním období dojde k
úhynu některého včelstva (to potká více či méně
každého včelaře), máme –li tři, tak nám alespoň
nějaké zbyde a můžeme v chovu pokračovat.
13
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Nelze jej dělit podle kalendářního, ale dělíme
jej podle toho co se děje v přírodě. Jinými slovy za‐
jímá nás tzv. fenologický rok. Rozvoj včelstva se
totiž neřídí kalendářem, ale tím jaký je vývoj tep‐
loty (počasí) a doba kvetení rostlin.
období

co dělá včelař

co dělají včely

co nedělá
včelař

Z./0

údržba, desinfekce,
práce s voskem,
příprava rámků,
studium

zimní chomáč,
udržují teplotu
chomáče

určitě úl
neotvírá
včely
pokud
možno vůbec
neruší

jarní prohlídky,
spojování slabých a
bezmatečných
včel‐
stev,
léčení
rozšiřování,
kočování,
vytáčení,
protirojová opatření,
tvorba oddělků

Prolety,
zvýšené
vání

včelstvo nero‐
zebírá
celé,
ale jen ne‐
zbytnou část

listopad,
prosinec,
leden, únor
P2345026
březen,
duben
J089
duben,
květen

plodo‐

rychlý rozvoj,
jarní
snůška
často bývá hlav‐
ní, silný
stavební pud

nesedí doma u
televize
či
počítače, ale
pozoruje pří‐
rodu

Č0;<= >=?9
červen

vkládáme stav. rámky,
tvorba oddělků,
vytáčení,
léčení

vrchol rozvoje,
rojení,
snůška

nikdy včelám
neodebere
všechen med

P><=
>=?9
červenec

poslední medobraní,
krmení,
léčení

příprava
na zimu,
snůška

nikdy včelám
neodebere
všechen med
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odstranění medníků,
zužitkování matek,
podzimní prohlídky,
doplnění zásob,
léčení
poslední prohlídky,
léčení,
třídění souší

vyhánění
ců,
slídění,
loupež

červenec,
srpen
P94@./
září,
říjen
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trub‐

nikdy
nene‐
chává krmení
na později

náznaky chomá‐
če na noc,
prolety přes den

rozhodně ne‐
krmí, má totiž
dávno
nakrmeno
úl neutěsňuje

Uvedené měsíce jsou proto jen orientační a zá‐
sahy ve včelstvech děláme především na základě
počasí a kvetení rostlin.

ZIMA

(ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC, LEDEN,
ÚNOR)

Co zrovna kvete:
V tuto dobu u nás nic nekvete.

Co dělají včely:
∗

V listopadu včely vylétají naposledy v tomto
roce z úlu na pročišťovací prolety před zimou,
aby si vyprázdnily výkalové váčky.

∗

Včely vytvořily zimní chumáč. Je to shluk včel
vždy jen v určité části úlu. Matka je uprostřed
a včely se střídají, tak aby se krajní včely do‐
stali doprostřed a nezkřehly. Včely uprostřed
jim naopak uvolní místo. Teplota uvnitř cho‐
máče je asi 20 °C
a na okraji 10 °C.

∗

Matka od polovi‐
ny zimy po dlouhé
pauze začíná klást
vajíčka,
zatím
však jen v malých
počtech.

∗

Ke konci zimy za‐
číná matka plodování
v závislosti na počasí.

pomalu

zvyšovat
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Co dělá včelař:
∗

V listopadu nezapomeňte podat žádost na ná‐
rodní dotaci, která
činní okolo 150 Kč
na
zazimované
včelstvo.

∗

V období od 15. 1.
do 15. 2. se musí
odevzdat do labo‐
ratoře zimní měl
na vyšetření. Měl jsou zbytky vosku, různých
nečistot a především roztoče Varroa de‐
structor, spadaných na dno úlu v důsledku ak‐
tivity včel. Odebírá se tak, že na dno úlu vloží‐
me podložku (ta musí být po posledním ošet‐
ření očištěná) necháme ji tam 30 dní např. od
15.12. do 15.1. Poté ji opatrně vyjmeme, měl
usušíme při pokojové teplotě,
na topení a
sesypeme do kelímku od jogurtu, který pro‐
dyšně uzavřeme. Ten pak odevzdáme důvěrní‐
kovi v základní organizaci nebo nejsme‐li čle‐
ny ČSV tak na Krajskou veterinární správu.

∗

Dáváme pozor, aby nebyly včely rušeny napří‐
klad větví otírající se o úl nebo našimi až pří‐
liš častými kontrolami, apod.

∗

Včely je možné pozorovat pouze poslechem,
zda bzučí, ze všeho nejvíc včely potřebují
klid!!!.

∗

Poslech se provádí gumovou hadičkou zasunu‐
tou do česna úlu nebo přitisknutím ucha k
česnu.
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∗

Radost nám udělá, pokud bzučí tiše, ale zře‐
telně, pokud lehce klepneme do úlu, pak mají
včely silně zabzučet a postupně opět utichnout
(pozor mysleme na to, že každé vyrušení včel‐
stva je pro něj špatné, proto na úl neklepeme
příliš často jen párkrát za zimu nebo raději
ještě méně).

∗

Pokud bzučí hodně, tak se jim něco nelíbí,
např. výskyt vetřelců, jako jsou myši, hraboši,
mohou mít žízeň či nedostatek vzduchu. Prav‐
dou je, že v zimě bohužel nemůžeme dělat pří‐
liš, máme‐li podezření na hlodavce uvnitř, tak
nastražíme pastičku do vysokého podmetu,
můžeme také opatrně odstranit sníh pro lepší
přívod vzduchu.

∗

Nepravidelný bzukot a bzučení jednotlivých
včel znamená, že včelstvo osiřelo a nemá tedy
matku, zde nezbývá než počkat do března a za
vyšších teplot včelstvo spojit s jiným přes dě‐
rovaný novinový papír.

∗

Pokud však včely nebzučí vůbec, tak s největší
pravděpodobností uhynuly na nějakou nemoc
či na nedostatek zásob.

∗

V zimě je hodně času na studování odborné
literatury.

∗

Celá zima by měla být pro včelaře obdobím
příprav na jaro. Připravujeme tedy nové rám‐
ky do úlu, provádíme údržbu nástavků, čištění
den a kontrolu nářadí. Nezapomeneme na de‐
sinfekci nářadí, pomůcek i odstavených ná‐
stavků a den.

∗

Do rámků můžeme upevnit mezistěny a vše si
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tak nachystat k jarnímu rozšiřování včelstev.
∗

Dáváme pozor, aby česna úlů nezalepil těžký
mokrý sníh či mrtvolky včel, opatrně tyto pře‐
kážky pro vzduch a prolet odstraňujeme.

∗

Také třídíme plástve ‐ ty nejstarší vyvařujeme
na vosk.

Co včelař nedělá
∗

V zimě úl určitě ne‐
otvíráme.

∗

V zimě včely pokud
možno vůbec neru‐
šíme.

∗

Máme‐li včelín, tak
se zásadně vyhne‐
me jeho opravám,
bušení kladiva při
přitloukání palubek či jiná aktiva by mohla
včely rušit natolik, že by to mohlo vést až
k jejich úhynu.

∗

Úl neutěsňujeme, čerstvý vzduch je pro včely
životně důležitý.

∗

Nesuší odebranou měl na kamnech či topení,
ale jen při pokojové teplotě.

PŘEDJAŘÍ

(BŘEZEN, DUBEN)

Co zrovna kvete:
Vůdčí kvetoucí rostliny:
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4?y< ?<Wq@=7 - Alnus glutinosa
?`8q@ 4z<_67 - Corylus avellana L.
Další:
W43zn? 4z<_6{ - T588B?@|4 ^@\C@\@
86n;<6q@ W4386n;6`q- Galanthus
nivalis
z?<35?< ]@\6` - Leucojum vernum
8@8@6q@ Z@]6` - Anemóně sylvestris
><9<AB_< ><\67 - Helleborus niger
]@C<\6`q W43?}yq@ - Hepatica nobilis Schreber
=\z@ ]`=@ - Salix caprea L.
=\z@ z`?7 - Salix alba L.
C4W4? 48Bq@ - Populus tremula
Aj.

Co dělají včely:
∗

Předjaří je ideální pro pročišťovací prolety
včel, které při příznivých teplotách probíhají i
dříve. Tyto prolety dělají včely z důvodu vyprázdnění svých výkalových váčků, které se
jim přes zimu naplnily.

∗

Matka ploduje ve stále větší míře.

∗

Chomáč se přes toto období rozpustí a od doby plodování včely potřebují udržet teplotu 34
-35 °C.

∗

Včely začínají nosit do úlu pyl, vodu, propolis
a nektar z důvodu silného plodování. Toto období je pro včely velmi kritické a při silném
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plodování jsou závislé na zdrojích pylu.
∗

Výchovu larev mají na starosti včely, které se
vylíhnuly minulý rok v podletí a přežily zimu,
jsou to tzv. dlouhověké včely, které žijí 6-8
měsíců. Včely, které se v časném jaře a v létě
vylíhnou se nazývají krátkověké včely, které
žijí 4-8 týdnů a jejich úkol je stavět, pečovat o
plod a matku, čistit úl, nosit do úlu pyl, nektar, medovici, vodu a propolis.

∗

Pokud mají včely dostatek zásob, tak vystavují trubčí dílo, kde matka klade neoplozená vajíčka, ze kterých se líhnou trubci.

∗

Včely také začnou ve větší míře nosit do úlu
vodu.

Co dělá včelař:
∗

První jarní prohlídku provádíme, pokud teplota ve stínu vystoupá nad 10 °C, NE však na
večer kdy teploty rychle klesají a včely po našem vyrušení potřebují nějaký čas na zklidnění. Včely jsou po zimě ještě unavené a zesláblé, proto se také stává, že jsou velice klidné a
mírné.

∗

Hlavním úkolem je kontrola přítomnosti matky, což se pozná podle výskytu vajíček a plodu
v plástvech.

∗

Narušení zavíčkovaných zásob může včelstvu
pomoci k větší aktivitě.

∗

Včelstvo, které přežilo zimu v malé síle nebo
ztratilo matku, se musí spojit s druhým včelstvem. Nejlépe tak, že se odstraní jedna matka
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a dělnice se položí s nástavkem na druhé včel‐
stvo s matkou. Mezi vložíme proděravěný no‐
vinový papír. Tímto způsobem se včelstva po‐
stupně spojí.
∗

Přijdou nám výsledky rozboru zimní měli, se
kterými se musíme srozumět a popřípadě léčit
včelstvo proti varroáze dle pokynů Krajské ve‐
terinární správy.

∗

Předjaří je také období vhodné k výsadbě vče‐
lařsky užitečných dřevin. Zde bychom rádi po‐
ukázali na knihu Včelařské dřeviny a byliny
od Oldřicha Haragsima. Výsadba těchto dře‐
vin i bylin by měla být pravidelnou součástí
práce včelaře. Nesmíme však zapomínat na to,
že každý i zanedbaný pozemek někomu patří a
je nutné mít k výsadbě svolení od všech vlast‐
níků.

∗

Při nedostatku vody musí včelař blízko včelína
umístit čistou nádobu s prknem, které plave
na hladině, aby se včely mohly napít, ještě
lepší je voda která
pomalu odkapává
ze sudu na prkénko
či kámen.

∗

V průběhu dubna
musí včelař udělat
druhou
návštěvu
včelstev, aby je
mohl rozšířit. Roz‐
šíření probíhá při‐
dáním rámků, kte‐
ré jsou přes zimu
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uschovány. Rámek, který je vydrátkovaný mů‐
že obsahovat jednak staré dílo, které už včely
měly v úle a my jsme si je uschovali, nebo mů‐
že být nově vydrátkovaný s novou mezistě‐
nou.
∗

V této době si také rozdělíme úl na dvě části.
Spodní část, která je nazývána plodištěm,
slouží matce ke kladení a k následné výchově
nových včel. Horní část se nazývá medník. Ty‐
to dvě části nemusí být nutně přímo oddělené
mateří mřížkou. Ani není dáno kolik nástavků
má být plodiště a kolik medník, to záleží na
úlech a způsobu včelaření.

∗

Do svého zápisníku si poznačíme nejsilnější
včelstva, ze kterých si později budeme vycho‐
vávat matky a tvořit oddělky.

∗

Také česno již můžeme plně rozšířit.

Co včelař nedělá
∗

Včelstva nikdy celá nerozebíráme, ale rozebe‐
reme jen nezbytnou, obvykle prostřední část,
která nám poskytne informace o kladení a zá‐
sobách včelstva. Stále platí zásada, že méně
může být více.

JARO

(DUBEN, KVĚTEN)

Co zrovna kvete:
Vůdčí kvetoucí rostliny:
CA<y<• WC@>` ‐ Prumus avium L.
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Další:
z\5q<= A<Wq@ 4?<]q@ - Brassica
napus L.napus
W@9W<?Byq@ ?}q@A8q7 - Taraxacum sect
]@z?4• 4z<_67 - Malus vulgaris
Z\5y<• 4z<_67 - Pyrus vulgaris
\rz`[ @?W`68q{ - meruzalka
Ribes alpinum L.
8\8Cq@ @6|\<yC - Ribes uvacrispa L.
Všechny ovocné stromy a ostatní jarní rostliny.

Co dělají včely:
∗

Včelstvo už má dostatek zásob a včelstvo, které si už zásoby naplnilo až po okraj, se rojí.
Proto ve včelstvu vždy musí zůstat dostatek
prostoru pro ukládání zásob a kladení, aby se
nevyrojilo. Vyrojení závisí zejména na teplotě
v plodišti, pomůže vkládání mezistěn přímo
do plodového hnízda či tvorba oddělků.

∗

Matka v tomto období klade až 1500 vajíček
za den. Vystavují se matečníky, které jsou
matkou zakládány vajíčky a včely krmičky je
krmí mateří kašičkou tak, že v nich budoucí
matky plavou.

∗

Roj vzniká oddělením části včelstva se starou
matkou. Předtím nová vylíhlá matka provede
průzkumný prolet a za týden provede snubní
prolet, při kterém se spáří s 5-10 trubci.
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Co dělá včelař:
∗

Důležitějším zásahem ve včelstvu je rozšiřo‐
vání, první nástavky přidáváme obvykle spolu
s kvetením řepky, přidání nástavku je zároveň
jedním z protirojových opatření. Neexistuje
přesný návod, kdy přidávat nástavky, ale lze
říci že důležitým ukazatelem je jednak kvetení
řepky a druhým je pohled do podmetu, kde vi‐
díme visící chomáč včel, což je známka nedo‐
statku prostoru nebo pozorování stavebního
rámku, je–li zastaven trubčinou, tak je čas.

∗

V minulé době se odchytávaly roje ve větší mí‐
ře, protože ještě nebyl vymyšlen způsob mno‐
žení včelstev pomocí oddělků. Dnes je rojivost
nežádoucím aspektem, protože se rojením sní‐
ží počet včel v úle a tím pádem i snůška, proto
se rozšiřují včelstva pomocí oddělků.

∗

Oddělek je vytvořené včelstvo včelařem. Tvoří‐
me jej obvykle koncem května až začátkem
června. Oddělek se tvoří tak, že se odeberou
plodové plástve, na kterých jsou mladušky. Do
prázdného úlu se přidají asi 3 plástve a doplní
se rámky s mezistěnami a na kraj i soušemi.
Poté můžeme přidat třeba zakoupenou matku,
nebo přidat ke včelstvu matečník a včely si
matku vychovají sami. Je důležité, abychom
oddělku zabránili dostat se zpět ke svému ma‐
teřskému včelstvu. To se nejlépe udělá tak, že
jej odvezeme dostatečně daleko (2km) a ne‐
cháme do druhého dne uzavřené, nesmíme za‐
pomenout na přístup vzduchu.
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Co včelař nedělá
∗

Nesedí doma u televize či počítače, ale pozo‐
ruje přírodu.

ČASNÉ LÉTO

(KVĚTEN,ČERVEN)

Co zrovna kvete:
Vůdčí kvetoucí rostliny:
C\64=6`q @q7C ‐ Robinia pseu‐
doacacia
Další:
A<Wq@ 4?<]q@ ‐ Brassica napus
L. napus
8=@[<6q@ =\@CB>4?B8C7 ‐
Phacelia tamacetifolia
97q 8<C{ ‐ Papaver somni‐
ferum
=Bq<= 8<C7 ‐ Vicia sativa
Z\7_Z 8<C{ ‐ Pisum sativum
]<C<? ?5>6` ‐ Triforium pretese
]@=4\ q?<6 ‐ Acer pseudoplatanus
48C\5;6`q qA4=B66{ ‐ Rubus fruticosus agg.
48C\5;6`q 9@?B6`q ‐ Rubus ideaus L.
]@Z436`q 4z<_6{ ‐ Fragaria vesca
A mnoho dalších

Co dělají včely:
∗

V červnu je období slunovratu, který je 21. 6.
Pro včelaře je toto datum důležité. Včelstva se
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totiž chystají k rojení už v menší míře. Matky
by se už po tomto datu neměly chovat, proto‐
že to není přirozené a včelstva většinou ani
matku nevychovají.
∗

Včelstvo je na vrcholu svého rozvoje, kdo ne‐
přidal medníky, tak chytá roje.

∗

Matka klade co jí síly a prostor v úle stačí,
prostor je pro vývoj včel velmi zásadní.

∗

Včely sbírají pyl, nektar, vodu, pryskyřici na
propolis a také medovici.

Co dělá včelař:
∗

Nastal čas pro točení medu. A jak na to? Mož‐
ností je víc například můžeme den před ode‐
bráním medu mezi medník a plodiště vložit
včelí výkluz. Včely tak mají možnost dostat se
z medníku, do medníku však nikoliv. Další den
dopoledne se rámky z medníku včel zbavených
odejmou a odvíčkují pomocí odvíčkovací vi‐
dličky nebo nože. Potom se vloží do medome‐
tu, kde se díky odstředivé síle med dostane z
buněk v plástvích. Vytékající med se scedí
přes dvojitý cedník, aby se zbavil nečistot a
zbytků vosku. Následně se přelije do sklenic.
Prázdné rámky se umístí zpět do úlu, aby je
mohly včely zase zaplnit medem.

∗

Po vytočení medu léčíme včelstva kyselinou
mravenčí.
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Co včelař nedělá
∗

Nikdy včelám neodebere všechen med, bylo by
to tragické pro další vývoj včelstva.

PLNÉ LÉTO
(ČERVEN, ČERVENEC)

Co zrovna kvete:
Vůdčí kvetoucí rostliny:
?`W@ 9@?4?B8C7 - Tilia parvifolia
Další:
8=@[<6q@ =\@CB>4?B8C7 - Phacelia tamacetifolia
97q 8<C{ - Papaver somniferum
=Bq<= 8<C7 - Vicia sativa
]<C<? ?5>6` - Triforium pretense
H4A>B_< z`?7 - Sinapis alba
]<C<? W?@[B={ - Triforium repens
?`W@ 8\3>BC7 - Tilia cordata
?`W@ 8CA`z\67 - Tilia tomentosa
?`W@ =<?q4?B8C7 - Tilia platyphyllos
S?56<>6B_< \4>6` - Helianthus annuus
W79<?6`q Z\4[6@C{ - Symphoricarpus racemosa
\:;< - Rosa

Co dělají včely:
∗

Oproti radostnému období jara, kdy jsou včely
klidné a nebodavé, jsou v období plného léta
agresivnější a velice ostražité na odebrání me27

du. Včely ví, že by mohly zůstat na zimu hla‐
dové a zimu by nemusely přežít.
∗

Jestliže včely už nenosí med (tzn. po posled‐
ním medobraní), pak je nutné je ihned zakr‐
mit, jinak se z nich stanou včely zlodějky, kte‐
ré vykrádají cizí úly. Jsou nervózní a nezasta‐
ví je nic před vstupem do vykrádaného úlu.
Před stráží na česnu se snaží uniknout různý‐
mi skulinkami a přilétají především na okraj
česna. Včelí stráž je pozná podle jiného pachu,
není to ale moc platné, protože vykrádané
včelstvo bývá příliš slabé na obranu. Kradou
ale i jiní vetřelci, jako třeba vosy či mravenci,
ze kterých jsou včely nervózní a agresivní.

Co dělá včelař:
∗

Přišla doba posledního vytáčení medu, které
může dle místa, kde chováme včely probíhat i
začátkem srpna.

∗

Zúžíme česna na úplné minimum, někteří vče‐
laři nechávají na dobu pozdního léta a podletí
včelám jen očka v nástavcích a česno zcela za‐
kryjí, předejdou tak loupežím potravy, která
mnohdy vede až k úhynu včelstva a stěhování
myší do úlu. Po tomto rizikovém období tj. na
konci podzimu můžeme česna opět o něco roz‐
šířit a usnadnit tak včelám
prolety
k vyprazdňování výkalových váčků.

∗

Důležité je, abychom po odebrání posledního
medu včelstva ihned zakrmili, i když lze ještě
předpokládat snůšku, ta ovšem není jistá. Vče‐
ly se krmí cukerným roztokem z raﬁnovaného
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cukru a vody v poměru 3 cukr : 2 vody. Silné‐
mu včelstvu se musí dát 15 ‐ 25 kg cukru.

Co včelař nedělá
∗

Opět platí pravidlo, že včelám neodebíráme
všechen med.

PODLETÍ

(SRPEN)

Co zrovna kvete:
Vůdčí kvetoucí rostliny:
P79<?6`q z`?{ ‐ Symphoricarpos albus
Další:
S?56<>6B_< \4>6` ‐
Helianthus annuus
VA<8 4zr><]6{
Calluna vulgaris

‐

J<C<? ?5>6` ‐ Trifo‐
rium pretense L.
H4A>B_< z`?7 ‐ Sina‐
pis alba
|<\z<\r ‐ Dahlia
S=@[<6q@ =\@CB>4?B8C7 ‐ Phacelia tanacetifolia
A8C\r ‐ Aster
H<?}6B59 ‐ Helenium autumnale
zA<>C@6 ‐ Hedera
K5q5AB_< 8<C7 ‐ Poaceae zea
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Co dělají včely:
∗

V této době se již líhnou tzv. zimní včely, kte‐
ré žijí 6‐8 týdnů, aby přežily zimu. Nezakrme‐
ná a slabá včelstva jsou vyloupena, nebo loupí
podle jejich síly (to je vina včelaře). Agresivi‐
ta nespokojených, tedy nezakrmených včelstev
stále narůstá.

∗

Koncem srpna (lépe do 20.8.) už musí být
všechna včelstva zakrmena, protože jinak
ustává jejich plodování. I z velice silných včel‐
stev se může stát včelstvo velice slabé. Na úle
se musí najít škvíry a rychle je opravit. Česno
má být již zúžené, protože včely už tolik nelé‐
tají. Zužuje se proto, aby včely strážkyně
mohly uhlídat celý úl před loupením.

Co dělá včelař:
∗

Krmí včely ihned po vytočení medu a pak stále
v pravidelných intervalech až do úplného za‐
krmení včelstev. Kdo nechává krmení na poz‐
dější dobu tak je ostuda a škodí tak sobě i
ostatním včelařům, protože jeho včely jsou
loupeživé, agresivní a včelstvo slábne. Konec
srpna je mezní dobou kdy má být krmení
ukončeno a hotové!!!

∗

Toto období je také dobou pro léčení včelstev
proti roztoči Varroa destructor. Každý včelař
podle spadu na podložce pozná, kolik má roz‐
točů v úle a jak moc intenzivně a čím má léčit.
Varroáza je onemocnění, které se v ČR vysky‐
tuje stále ve větší míře, a proto je nutné včel‐
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stvo léčit systematicky po celý rok.

Co včelař nedělá
∗

Nikdy nenechává krmení na později.

P43[B9

(ZÁŘÍ, A`]<6)

Co zrovna kvete:
Vůdčí kvetoucí rostliny:
O_ƒ6
]<8<66` - Colchicum autumnate L.
Další:
VA<8 4zr><]6{ - Calluna
vulgaris
A8C\r - Aster
zA<>C@6 - Hedera

Co dělají včely:
∗

Aktivita včel pomalu
klesá, protože včely už
mnoho
práce
nemají.
Matka klade daleko méně
vajíček než v plném rozvoji. Trubci jsou vyháněni
z úlu, protože jejich úloha
už není potřebná. Příští
rok matka zaklade neoplozená vajíčka do rozšířených trubčích buněk a
narodí se noví trubci.
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Co dělá včelař:
∗

Včelař v této době vyměňuje matky, které si v
tomto roce vychoval. Podle zápisku, který si
dělá a označení matky na těle pozná, kolik má
matka let. V úle se matka nechává 2-3 roky, i
když se dožívá někdy až 5 let, ale její aktivita
kladení s věkem klesá.

∗

Pracovní postup výměny matky je takový, že
si včelař nejprve najde starou označenou matku barvou, podle roku, kdy se vylíhla. Staré
matky se odchytí do klipsy a později usmrtí.
Nová matka se vloží přes přidávací klícku,
která je opatřena medocukrovým těstem, což
je moučkový cukr vmíchaný do medu v takovém poměru, aby vznikla tuhá hmota, která se
umístí do prázdného otvoru klícky. Včely postupně hmotu uvolňují a ukládají si ji do buněk. Včely si postupně zvykají na pach matky
a přijímají ji tak za svou.

∗

Lze také spojit mladý oddělek se starým včelstvem přes děrovaný novinový papír. Vznikne
tak dvoumatečné včelstvo, které ale netrvá
dlouho. Včely si vyberou mladou matku na zimování a starou vypudí.

Co včelař nedělá
∗
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Nekrmí, protože už má jistě dávno nakrmeno.

Slovníček pojmů z této příručky
(v textu označeny červeně):
Česno – otvor, jímž včely létají do úlu i ven. Exis‐
tují i tzv. očka což jsou vlastně malá česna umístě‐
ná v jednotlivých nástavcích.
Dno – spodní část úlu. Upřednostňujeme dno oddě‐
litelné od úlu a zasíťované. Dnes se vyrábějí i tzv.
varroadna – jedná se dna uzpůsobená k odběru
vzorků a pozorování výskytu varroázy, dnes by již
měla být samozřejmostí.
Dýmák – nebo‐li kuřák. Zařízení, které hořením
troudu vytváří dým, který využijeme při práci se
včelami. Včely po zakouření zalezou hlouběji do
úlu a včelař může lépe pracovat.
Mateří mřížka – zařízení, které svou přesnou veli‐
kostí mezer znemožní prolézt matce, ale dělnice
prolézt mohou. Máme pak přesně oddělené plodiště
od medníku. Lze včelařit i bez ní.
Medník – úlový prostor určený k ukládání
medných zásob. Nachází se v horních nástavcích.
Medomet – zařízení na získávání medu. Po vložení
odvíčkovaných pláství se roztočí a med za pomoci
odstředivé síly vyteče (přesněji řečeno vylétne)
z pláství.
Mezistěna – člověkem vyrobený voskový plát, kte‐
rý se umístí do rámku. Včely jí pak využijí ke stav‐
bě díla. V současné době existují i plastové mezi‐
stěny.
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Měl — odpad na dně úlu, který pochází z činnosti
včel (vosková drť, mrtvé včely a včelí parazité).
Mor včelího plodu – závažné bakteriální onemoc‐
nění včelích larev. Tato nebezpečná nákaza se u
nás v ČR neléčí, nakažená včelstva jsou likvidová‐
na. Nenahlášení této nemoci na Krajské veterinární
správě je trestné.
Nástavek – odnímatelná část úlu, v níž jsou umís‐
těny rámky se včelím dílem. Na jeden úl je obvykle
potřeba 3 – 6 nástavků někdy i více.
Oddělek – jedná se svým způsobem o uměle vytvo‐
řený roj. Ze silného a zdravého včelstva odebereme
část včelího díla s plodem a zásobami. Po přidání
matky nám vznikne nové včelstvo.
Plod – vajíčka, larvy či zavíčkované kukly nacháze‐
jící se v plástvích.
Plodiště – část úlového prostoru, v němž matka
klade vajíčka, jinak řečeno prostor kde matka plo‐
duje.
Podmet – volný prostor nacházející se ve dně úlu,
bez včelího díla. V současné době upřednostňujeme
tzv. vysoký podmet.
Rámek – většinou dřevěný (dnes i plastový). Slou‐
ží ke stavbě včelího díla, díky rámku pak máme
možnost s plástvemi pracovat event. je i opakova‐
ně využívat.
Roj – vznikne oddělením včelí matky a části včel
z původního včelstva. Jedná se o přirozený způsob
rozmnožování včelstev. Dnes je již nežádoucí, včel‐
stva množíme pomocí tzv. oddělků.
Rozpěrák – má mnoho tvarů a podob. Prakticky se
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jedná o malé železné páčidlo, které slouží
k rozebírání včelího díla slepeného propolisem.
Souš – prázdné, ale již vystavěné plástve. Prázdné
mohou být nově postavené, ale především pak po
vytočení medu nebo vyběhnutí plodu.
Stanoviště — přesné místo, kde jsou umístěna
včelstva (úly se včelami).
Staré dílo – dílo starší tří let, které likvidujeme
tavením. Likvidace starého díla je zcela zásadní
činností v boji proti včelím nemocem. Staré černé
plástve v úle jsou ostudou včelaře.
Úl – člověkem vytvořené obydlí určené pro chov
jednoho včelstva. V současné době je nejvíce využí‐
ván tzv. nástavkový úl v mnoha podobách.
Varroáza — včelí parazit odborně nazývaný
Varroa destructor česky pak kleštík včelí. Jeho nad‐
měrný výskyt vede až k úhynu včelstva.
Včelí dílo – vosková stavba složená z šestibokých
dělničích a trubčích buněk sloužící ke kladení vají‐
ček, vývinu včel, ukládání zásob, ale i jako obydlí
pro dospělé včely. Nesmíme zapomenout, že sou‐
částí včelího díla jsou speciální oválné útvary zva‐
né matečníky, které slouží k vývinu matek.
Včelín – stavba určená k umístění úlů. Může být
trvalý i pojízdný (kočovný vůz).
Včelstvo — je vlastně celá včelí rodina—matka, děl‐
nice a trubci, tvořící dohromady jeden organismus
na sebe tak úzce vázaný, že jedinec není schopen
sám dlouhodobě přežít.
Víko – jedná se vlastně o střechu úlu, má být za‐
teplené, nejen proti zimě, ale především proti pře‐
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hřívání úlu v létě.

Některé důležité včelařské
termíny:
Od 15.1. do 15.2. odevzdáváme odebranou měl k
vyšetření na Krajskou veterinární správu. A to buď
sami nebo prostřednictvím základní organizace
Českého svazu včelařů (ČSV), jsme –li jejím čle‐
nem.
Od 10.10. musíme zajistit podzimní ošetření
včelstev proti varroáze. Ošetření provádí pro‐
školená osoba. Je dobré v této věci kontaktovat
místní organizaci ČSV.
Do konce února musíme nahlásit místnímu úřa‐
du umístění trvalého stanoviště včelstev. A to
buď sami nebo prostřednictvím místní organizace
ČSV.
Do 15.4. musíme provést jarní ošetření včelstev,
je‐li nařízeno Krajskou veterinární správou. Ta jej
nařizuje podle zimního vyšetření měli na varroázu.
Do 1.7. nahlašujeme počet včelstev na naší zá‐
kladní organizaci, pokud potřebujeme zajistit
léčiva. Léčiva si může každý zajistit i sám, na zá‐
kladě předpisu od veterinárního lékaře.
V případě nařízení Krajské veterinární správy je
nutné po skončení snůšky vložit léčivo Gabon, ur‐
čené k tlumení varroázy.
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Středisko ekologické výchovy

MRAVENEC
Středisko ekologické výchovy MRAVENEC se již
od roku 1997 věnuje EVVO na okrese Pelhřimov.
Ukazujeme především dětem rozmanitost a krásu přírody, její zákonitosti,
pomáháme jim najít cestu k ní, k jejímu poznání i vytvoření kladného vztahu, k tolerantnímu chování k sobě, ostatním lidem a přírodě samotné. Zpracovali jsme ekologické výukové programy 22 pro ZŠ a 19 pro MŠ.
10. rokem při naší organizaci pracuje Klub přátel MRAVENCE, kde
pracuje dětský oddíl se zájmem o ochranu přírody. Současně v klubu pracuje mládež ze středních a vysokých škol. Jak děti, tak starší mládež vedeme
k účasti na osvětových akcích Den Země, putovní výstavy „Za tajemstvím
lesa“, „Krmítkování“, „Medování, Den bez aut– kde se stávají lektory a učí
poznávat přírodu, chovat se šetrně a udržitelně, i pomáhat při dalších dobrovolnických činnostech, ale také chovat se k přírodě, sobě a lidem ohleduplně.
Den Země je naší největší osvětovou akcí pro veřejnost pořádanou od
roku 2000. V současné době se jí účastní více jak 1000 zájemců - občanů a
návštěvníků Pelhřimova. Den Země probíhá v Děkanské zahradě, připravujeme na 30 stanovišť – výroba svíček, ptačí říše, pírka, poznávání rostlinné
říše, poznávání a odlévání stop, poznávání zvířat, pečení placek, výroba
keramiky, třídění odpadů …
Po celou dobu činnosti naší organizace pracujeme se studenty a dobrovolníky (účast na akcích Den Země, Medování, kosení luk...) a pomáháme
vysokoškolským studentům s přípravou bakalářských a diplomových prací.
Spolupracujeme se SŠ a VŠ - praktické zkušenosti studentů.
Připravili a zrealizovali jsme naučnou stezku v Městských sadech v
Pelhřimově, spolupracujeme při tvorbě strategických materiálů, , místní
agendě 21 a podáváme informace o ŽP.
Realizovali jsme v roce 2003 Naučnou stezku – Městské sady
v Pelhřimově, ke každému tématu jsme oslovili odborné pracovníky z agentur, vědeckých institucí i krajské pracovníky. Naučná stezka Městské sady
se skládá z dvanácti informačních tabulí rozmístěných v téměř 3 km okruhu. 1. Historie Městských sadů, 2. Stromy, 3. Zvířata, 4. Horniny, 5, Lesy,
6. Voda ryby, 7. Les stopy, 8. Podnebí, 9. Ptáci-budky, 10. Rostliny, 11.
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Významné stromy, 12. Chráněná území.
Realizovali jsme informační kampaň k programu odpadového hospodářství v Pelhřimově: EVP o odpadech a třídění na všech MŠ a ZŠ
v Pelhřimově, seminář pro pedagogické pracovníky – Odpady a my, soutěž
„Jak třídíme my? – kvalita třídění v třídicích hnízdech, seriál o odpadech
v místních novinách, putovní výstava „Jak správně třídit odpad?“ – umístěná v kině, knihovně. Vydali jsme informační letáček o třídění – „Kam
s tím?“, plakáty o třídění nápojových kartonů, bílého a barevného skla a
souhrnný „Kam s tím?“, magnetickou pomůcku ke třídění – Kam s tím?
Nově spolupracujeme při přípravě rozšíření sběru odpadů o bioodpady –
vznik letáčku Bioodpad.
Realizovali jsme informační kampaň k ochraně ovzduší v Pelhřimově
„Dýchejme zhluboka a bez rizika“: EVP o ovzduší – topení a doprava včera
a dnes na MŠ a ZŠ v Pelhřimově, soutěž „Doprava a parkování
v Pelhřimově“ – kde starší soutěžící již navrhovali řešení problematické
dopravy a parkování – zpracovali maketky obchvatu i parkoviště a poté jsme
zorganizovali kulatý stůl, kde děti z osmých a devátých tříd přednesly své
náměty zástupcům Města Pelhřimov – místostarostovi a úředníkům
z odboru dopravy a životního prostředí a oni na ně mohli ihned reagovat.
Publikovali jsme seriál o ovzduší v místních novinách výstava sestavená
z dětských prací „Doprava a parkování v Pelhřimově“. Vydali jsme informační letáček– „Čím se topí u nás doma?“.
Vydáváme informační materiály o ochraně přírody a krajiny – Ekologická výchova, Krmítkování, Budkování, Naučná stezka – Městské sady,
Naučná stezka – Křemešník, Pracovní listy k naučné stezce – Městské sady,
Medování, publikaci Památné stromy a publikaci Zvláště chráněná území, Výlety pěšky, na kole či vlakem, aneb auto nechme v garáži, pohledy památných stromů, zvířat i rostlin Pelhřimovska. Nově náš nápad jak
může chránit přírodu každý – „Střih“ na ptačí budku ve skutečné velikosti
– s podrobným návodem.
Zabýváme se také praktickou ochranou přírody, již od roku 2002 se
účastníme projektu „Podpora hnízdních možností zpěvného ptactva v lesích“ v rámci kterého vyvěšujeme nové budky a evidujeme starší. Vyvěsili
jsme více než 1600 a vyčistili více než 4 500.
Od roku 2006 se věnujeme ve větším měřítku také ručním kosením
luk na zvláště chráněných územích. V současnosti pečujeme o PR Nový
rybník, PR Hrachoviště a PR Kladinský potok a PR Proseč-Obořiště a nově
o PR Čermákovy louky.
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