
 
CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO VČELAŘE I PRO VEŘEJNOST 

 Pořádá: Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s. 
 Místo: Přírodovědecká fakulta UP, tř. 17. listopadu 12, Olomouc (mapa)  

Milé kolegyně, milí kolegové,  
zveme Vás srdečně na přednášku:  

sobota 20. 11. 2021  900 - 1200
  

Včelí pastva na míru  
aneb hodnocení současného stavu a možností,  

jak vylepšit potravní nabídku včel v Olomouci a okolí. 
lektor: Ing. Kateřina Smékalová, Ph.D. 

Lektorkou přednášky je Ing. Kateřina Smékalová, Ph.D. Je absolventkou Mendelovy zemědělské 
a lesnické univerzity v Brně, Zahradnické fakulty v Lednici. Od r. 2004 pracuje na Olomouckém 
oddělení Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., kde se věnujepředevším genetickým zdrojům 
léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (LAKR).  Včelí pastvě, resp. potravním zdrojům různých 
druhů hmyzích opylovatelů a problematice opylování obecně, se v roli mentora věnuje i ve 
výzkumném projektu. 

Program 
V úvodu přednášky budou shrnuty základní pojmy a bude představeno členění české kulturní krajiny 
z pohledu jejího využití jako včelí pastvy. Na konkrétních příkladech bude vysvětleno, jak včelí pastvu 
ve svém okolí hodnotit. Co může včelař, ale i kdokoliv jiný, udělat pro její zlepšení? Velké věci se 
skládají z mnoha maličkostí a i kousek méně často sečeného a tím pádem kvetoucího trávníku, 
osázené či oseté meze, remízky a podobné drobnosti jsou je nejen včelám, ale hmyzu obecně ku 
prospěchu… 

 

Registrace 
Bližší informace i registrační formulář naleznete na webu PSNV.CZ/OVS. Sledujte i Facebook cyklu. 
Registrace bez navazující platby není možná. Po registraci obdržíte e-mail s potvrzením registrace 
a s údaji o platbě. Registrace se uzavírá 48 hodin před konáním akce. V případě nejasností 
kontaktujte prosím organizátora ovs@psnv.cz. 

Ceny 
 Základní vstupné: 250,- Kč 

 Vstupné při registraci a platbě předem: 200,- Kč 

 Vstupné při registraci a platbě předem pro členy PSNV: 150,- Kč 

OVS 2021–22 

Přijďte, jste srdečně zváni. 

Pokud budou organizátoři nuceni například vinou aktuální situace nákazy COVID akci zrušit, bude vám 

zaplacené vstupné vráceno v plné výši. 

https://mapy.cz/s/RTrW
https://mapy.cz/s/RTrW
https://www.vurv.cz/vyzkum/odbor-genetiky-a-slechteni-rostlin/geneticke-zdroje-zelenin-a-specialnich-plodin/
http://www.psnv.cz/vzdelavani/cyklus/olomoucka-vcelarska-setkavani
https://www.facebook.com/Olomoucká-včelařská-setkávání-1364582920232259/
mailto:ovs@psnv.cz?subject=Dotaz%20OVS

