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Závěrečná zpráva projektu 

Včely na Strahově 

 

4. Informace o činnosti projektu 

 Projekt se zabývá chovem včel na strahovských kolejích. Cílem je seznámit studenty 
technických oborů se včelařením jako koníčkem i s možností zapojit techniku k pozorování včelstva 
jako celku. 

 Za tímto účelem byla na Strahovských kolejích vytvořena malá včelnice, která počítá 
s maximálně 6 včelstvy ( aktuální stav jsou 2), kde se členové projektu scházejí na nepravidelných 
prohlídkách včelstev. 

  4.2 Aktivní lidé v projektu 

 Za projekt včely nejsou navrhovány žádné odpustky na období 2011-2 

 V projektu jsou aktivní Martin Kolacia(vedoucí projektu), Miloslav Mikulčík, Peter Póczoš, 
Karel Landa, Jaroslava Vidnerová 

  4.3 Stav projektu 

 Projekt funguje, ačkoliv zimu 2010/11 přežilo jen jedno včelstvo – to se podařilo rozmnožit, 
ale nebyl důvod hazardovat s nasazením do pozorovacího úlu. Proto se od pozorování ustoupilo a 
počítá se s ním až v následujícím roce. 

5. Cíle projektu na začátku období 

 Přežití včelstev 

 Odebrání medu 

 Vytvoření pozorovacího úlu 

6. Zhodnocení fungování projektu 

 Vzhledem k přežití jediného včelstva po zimě se naše aktivita obrátila hlavně k jeho 
rozchovu. Během sezony byli proto založeny 2 oddělky (nová včelstva). Naše snaha se tak obrátila 
hlavně k udržení chovu  a nasazení pozorovacího úlu bylo odloženo – i když práce na něm 
pokračovali. 

Původnímu včelstvu bylo také odebráno cca 25kg medu. 8 Kg tohoto medu bylo věnováno 
kavárně (http://www.cafe-taussig.cz/), která pomáhá lidem s mentálním postižením zapojit se do 
běžného života. Zbytek medu je k dispozici pro klubové účely jako ceny do soutěží. Strahovský med 
se také stal jednou z cen na nedávno konaných infoschůzkách. 
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7. Přehled financování projektu 

 Projekt byl v minulém období financován pouze z prostředků klubu SH. Byla požadována 
částka 8000 Kč. Z celkové částky bylo použito celkem 3751,- Kč na výrobu pozorovacího úlu a 716,- 
Kč na potřeby pro odebrání a uskladnění medu.  

8. Cíle projektu v následujícím období 

 Hlavním cílem bude rozšířit počet chovaných včelstev, ale stejně jako minule to záleží na 
vyzimování. Do jara se také zkompletuje pozorovací úl. K jeho dodělání chybí teplotní čidla a  
přípravek na jejich připojení, které se v minulém období nekupovali a pozinkovaná mřížka na dno 
úlu.  

Požadavky do rozpočtu: 

Název Částka [Kč] 

Pozorovací úl 2500 

Léčiva proti varroáze 500 

Celkem 3000 
 

9. Otázky vedoucího projektové sekce 

  Podařilo se vyčerpat požadované peníze minulého z rozpočtu / případně proč ne?  

Ne, původní návrh rozpočtu  počítal s vyšším počtem přezimovaných včelstev     vyššími náklady na 

jejich obhospodařování. Také nebyla vyčerpána část peněz na výrobu pozorovacího úlu 

 Kolik lidí pravidelně daný projekt navštěvuje týden / semestr?  

Za semestr navštívilo projekt cca 10-15 lidí + 5 členů projektu 

 Jakou udělali vedoucí propagaci svého projektu (příp. i přiložit materiály).  

Jedinou letošní formou propagace je med, který je k dispozici pro PR potřeby klubu a dodával se na 

infoschůzky. Přednášky v tomto období neprobíhali. 

 Jak a kde probíhala teambuildingová akce.  

Neprobíhala (nebo jo - za blokem 11,  každý kdo chtěl si mohl odnést žihadel co hrdlo ráčí ) 


