
Nabídka seminářů pro vedoucí VKM z oblasti včelí pastvy   

 čas obsah Pro účastníky Počet  Cena 
I.  

 

 

17.3. 

2023 

 

9.00 -

15.30 

Kde hledat zdroje včelí 

pastvy – 1. díl 

Atlas Zdroje včelí pastvy na nosiči  30 400,- 

Květnaté louky jako zdroje 

včelí pastvy 

Jak zakládat květnaté louky; jak pracovat 

ve VKM 

Tištěný barevný 30stránkový materiál 

Včela medonosná pro louku, louka pro 

včely, ostatní živočichy i člověka 

+ směsi semen pro pěstování 

Fenologie a jak ji představit 

ve VKM, jak pracovat 

s fenologickými údaji 

Tištěné barevné materiály – skládanky 

 (A 3) pro jednotlivá období včelařského 

roku 6 x 

+ barevná pravítka se včelařským rokem – 

pro jednotlivá období – 6 x 

Posezení s místní bylinkářkou  

 

– čím se léčit v nastávajícím období 

+ ochutnávka čajů 

 

I. seminář  

Cena: 400,- Kč zahrnuje lektorné, nosič, tištěné barevné materiály, oběd, čajové 

posezení, semena květ. ploch 

 

  



I. seminář 

1. Nový atlas Zdroje včelí pastvy – 1. díl 

- Účastníci obdrží flesh-disk s 1. dílem (50 druhů) 

- Představení atlasu a práce s ním 

Atlas je ve formě power- pointu a lze jim listovat libovolně nebo 

vybírat podle daných kritérií 

 

 

 

 

 

 

 

Jednotlivé karty obsahují 

- Český i botanický název rostliny + foto 

- Stručný popis a nároky 

- Možnosti využití 

- Včelařský význam (doba květu, poskytované suroviny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Květnaté louky a jejich význam pro včelí pastvu 

 
 

 



2.  Květnaté louky jako zdroje včelí pastvy 

přednáška na dané téma (co je to květnatá louka, jak založit a jak 

pečovat, kvetoucí pásy, loučky, trávníky) 

- tištěný barevný materiál Včela medonosná pro louku, louka pro 

včely , ostatní živočichy i člověka – viz ukázka 

 

 

 

 + směs semen pro výsevy 



 

3.  Fenologie a jak ji představit ve VKM, jak pracovat s fenologickými 

údaji 

 

4. Posezení s místní bylinkářkou 

- jaké léčivé rostliny jsou vhodné pro dané období 

- jak se využívat 

- ochutnávka čajů 


