
 

 

  

Pořádá Pracovní společnost nástavkových včelařů-CZ, z. s., ve spolupráci s Včelnicí Žežulka a sdružením Hradčanské včely. 
Místo konání: Fakulta elektrotechnická ČVUT, Technická 2, Praha 6, Dejvice 

Milé kolegyně, milí kolegové, 

zveme Vás na 5. přednášku cyklu přednášek pro chovatele včel i veřejnost 

Přednášet bude:  
RNDr. Štěpánka Dlouhá  
 

 

Lektorka o sobě:  

Vystudovala jsem ekologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Včelařit jsem začala v roce 2011 

v návaznosti na rodinnou tradici. Rodina v současnosti pečuje o cca 50 včelstev.  

Zajímám se o problematiku životaschopnosti a odolnosti včely medonosné, především ve vztahu k podmínkám 

životního prostředí a k varroatoleranci. Baví mě sledování novinek na vědeckém poli a popularizace poznatků z 

oboru. Nyní jsem na rodičovské dovolené – máme s mužem tři děti.  

Jsem členkou PSNV a MSVV, a lektorkou PSNV. 

 

O přednášce: 

Citlivost k podnětům a množství vjemů, které je včela schopna vnímat a analyzovat, jsou vzhledem k její velikosti 

a při srovnání se schopnostmi nás lidí téměř neuvěřitelné. Mezi včelími smysly kraluje především čich a zrak, ale 

objevy posledních let ukazují, že důležitou roli hrají i smysly poněkud obskurnější, například elektrosenzitivita a 

magnetorecepce. 

Jak včela posuzuje vydatnost květů, aniž by je navštívila? Jak to, že slyší, přestože nemá uši? Jak vypadá rozkvetlá 

louka v barevném spektru, které včela vnímá? Ovlivňuje elektromagnetický smog schopnost orientace včel? Jak 

včely poznají, že se blíží bouřka? Řídí se na svých cestách podle slunečního kompasu, i když je slunce schováno 

za mraky? A proč včely nemají rády tesilky? Odpovědi na tyto a další rozličné otázky ze světa včelích smyslů se 

pokusí vyprávění přinést. 

 

 
 

Na celý cyklus i na jednotlivé přednášky je výhodné se předem zaregistrovat prostřednictvím webového formuláře, 

který najdete na webu PSNV na adrese: www.psnv.cz/pvs. 

Přednášky jsou zpoplatněny, zvýhodněni jsou ti, kteří se přihlásí předem přes zmíněný formulář. 

Na témže webu také najdete ceny, po přihlášení obdržíte formou e-mailu pokyny k zaplacení. 

Prosíme, uvádějte do formuláře i svá registrační čísla přidělená ČMSCh, případně je vezměte s sebou… 

Za tým připravující Pražská včelařská setkávání srdečně zvou 
Dagmar Šormová (Hradčanské včely), Jiří Matl (PSNV-CZ), Milan Šimonovský (Včelnice Žežulka) 

http://www.psnv.cz/
https://plus.google.com/115544580969067537775/posts
https://www.facebook.com/Hrad%C4%8Dansk%C3%A9-v%C4%8Dely-217308111696642/
http://mapy.cz/s/lWSv
http://www.vceliraj.cz/
http://www.psnv.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=604%3Adlouha-tpanka-rndr&catid=67%3Avizitka&Itemid=114
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww.psnv.cz%2Fpvs#_blank

