
Zadání návrhu na zajištění zdrojů snůšky 
pro včelstva v místě bydliště posluchače nebo místa, kde posluchač či jeho příbuzní a známí chovají včely 
 
CÍL  

•  Prohloubit uvažování a rozhodovací schopnosti posluchačů při plánování, kdy na zadané téma mají možnost 
vypracovat projekt podle svobodných nijak neomezovaných úvah. Přitom se projevují nejen již dosažené odborné 
schopnosti, ale i ochota a obecná schopnost zadaný úkol zpracovat. Tyto schopnosti může posoudit pak nejen 
vyučující při klasifikaci protokolu, ale především posluchač sám, který o svých schopnostech často sám neví.  

•  Dalším cílem vypracování plánu plynulé pastvy včel je samozřejmě i další prohloubení znalostí souvisejících s 
pastvou a výživou včel a také s celkovou úrovní pastevního potenciálu v místě bydliště (příp. chovu včel). Bez ohledu 
na to, zdali posluchač včely chová či ne, se prohlubují rovněž znalosti týkající se místa bydliště posluchače, který 
má takto možnost lépe poznat krajinu kolem sebe a zákonitosti její struktury.  

ZADÁNÍ  

1. Podle úživnosti stanoviště včelstev či vlastního uvážení se rozhodujete pro jednu z následujících variant 
projektu:  

Varianta A) - plán pastvy na dostatečně úživném trvalém stanovišti, kde zdroje snůšky se nacházejí v doletu 
včelstev;  

Varianta B) - plán pastvy zahrnuje přesuny včelstev (z důvodu intenzifikace chovu či trvalé stanoviště včelstev je 
málo úživné).  

2. Pás včelí pastvy je třeba vytvořit tak, aby bylo zřejmé, které snůšky jsou hlavní a které podněcovací. 
Podněcovací snůšky jsou zejména na začátku a konci vegetačního období; někdy i mezi snůškami hlavními. 
Méně významné snůšky mohou probíhat i během snůšek hlavních a mohou být tzv. doplňkové.  

a) j a r n í   s n ů š k a  
- zdroje ve volné přírodě eventuálně podněcování apod.  

b) h l a v n í   s n ů š k y  
- hlavní snůšky – produkce medu – opylování zemědělských kultur a zdroje ve volné přírodě  
- případné doplňkové (souběžné se snůškou hlavní) či podněcovací snůšky (vyplňující přechody či prodlevy mezi 
hlavními snůškami). 

c) s n ů š k a   v   p o d l e t í  
- zdroje ve volné přírodě případně poskytování pastvy výsevem směsek.  

3. V projektu uveďte konkrétní rostlinné druhy, jejich význam pro včely (zdroj nektaru, pylu, medovice) a 
období využití, místní názvy lokalit výskytu uvedených rostlin (možno vyznačit na situačním plánku - mapka, 
náčrt apod.).  

4. U varianty B uveďte přesnou lokalizaci přechodných stanovišť a jejich vzájemnou vzdálenost včetně 
termínů přesunů.  

5. U podněcovacích snůšek uveďte možnosti výsadeb (či setí) vhodných rostlinných druhů k podpoře časných a 
pozdních snůšek.  

6. Uveďte, jaké typy případně druhy medů mohou být získány podle navrženého plánu.  

7. Uveďte také, s ohledem na místní podmínky, jaký produkční potenciál lze u jednotlivých snůšek a také 
celkově za celý rok očekávat v průměru na jedno včelstvo.  

8. Všechny kroky musejí být odůvodněny! Součástí projektu je i závěr!  

9. V obou variantách je nutné sestavit plynulý pás včelí pastvy tak, jak na sebe přirozeně jednotlivé snůšky 
navazují v dané bioklimatické oblasti a to včetně udání termínů začátků hlavních snůšek a případných období 
bez snůšky. Takové snůškové pauzy je třeba rovněž odůvodnit. Vyloženě dlouhé snůškové mezery nesmějí být 
zahrnuty do varianty A.  

10. Rozsah a termín odevzdání se nestanovuje. Bez vypracování projektu není možné získat zápočet. Posluchači, 
kteří odevzdají protokol až po skončení rozvrhované výuky (tzn. obvykle po 12. týdnu semestru), 
ztrácejí možnost využít alternativní klasifikaci. 



11. Protokoly se odevzdávají: 

a) vytištěné: 
� přímo garantovi předmětu; 
� na sekretariát ústavu; 
� do schránky ústavu 224 na podatelně MENDELU v obálce s uvedením jména garanta 

předmětu a nebo 

b) v elektronické podobě: e-mailem na adresu garanta předmětu tak, aby název souboru obsahoval slovo 
pastva a příjmení posluchače bez diakritiky (např. Pastva_Novak.doc/pdf). 

Nesprávně odevzdané protokoly mohou mít za následek jejich nedoručení. 

12. Klasifikována je především celková úroveň vypracování projektu, v níž se odráží komplexní schopnosti 
posluchače zpracovat odborné téma. Teprve po té se posuzují odborné nedostatky, které snižují hodnocení 
protokolu až o 2 stupně. Hrubé nedostatky pak snižují hodnocení až o 3 stupně. Chybná chronologie snůšek, 
chybějící odůvodnění určitých rozhodnutí či závěr projektu jsou důvodem k hodnocení projektu stupněm F. 
Hodnocení je oznámeno dle úvodních informací. 

13. Dodržte, prosím, níže uvedenou strukturu úvodní tabulky protokolů pro usnadnění jejich oprav. Níže 
uvedená tabulka je zde připravena tak, aby ji bylo možno případně vytisknout a pouze vyplnit. Pokud tuto 
tabulku nepoužijete, uveďte všechny v ní požadované údaje v záhlaví protokolu. 

 

předmět Včelařství K 

příjmení jméno fakulta obor ročník 

           

STANOVIŠTĚ VČELSTEV  

kraj  okres  obec  
(a příp. i lokalita)  

včelařská  
bioklimatická oblast  

průměrná 
nadmořská 

výška  

  
               

Varianta A) 
- plán pastvy na dostatečně úživném stanovišti, kde zdroje snůšky se nacházejí v doletu včelstev *  
Varianta B) 
- plán pastvy zahrnuje přesuny včelstev (trvalé stanoviště je málo úživné či z důvodu intenzifikace chovu) *  

* nehodící se škrtněte  

13. S dotazy, na které nenajdete odpověď v tomto zadání, se obraťte osobně či elektronickou poštou na 
garanta předmětu. 

 

V Brně dne 3. 5. 2019 

Antonín Přidal 
garant výuky oddělení včelařství 

 


