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Nečínští hasiči  

V příštím roce oslaví nečínský hasičský sbor významné 120. výročí. Podíváme se, co se o počátcích 
sboru píše v hasičské kronice.
    Hasiči si ale kroniku nevedli hned od svého založení. Z té doby se zachovaly jen příslušné písem-
nosti, např. zápisy ze schůzí. Kronika začala být psána až v padesátých letech… Text pro ni na 
základě dochovaných materiálů připravil tehdejší předseda sboru Josef Mašek (z čp. 7), zapsal ho 
jednatel Miloslav Gregor:
    V osmdesátých letech devatenáctého století bylo v okolí naší obce založeno několik nových 
spolků – hasičských sborů, které si vzaly za úkol střežit a zachraňovat před přírodními živly životy 
a majetek svých spoluobčanů. V roce 1891 zorganizovalo několik pokrokových občanů naší obce 
založení hasičského sboru také v Nečíni. Ustavující schůze se konala 27. března 1892. Zúčastnilo 
se jí 55 členů a ti vybrali ze svých řad činovníky. Prvním předsedou byl zvolen Fr. Tesárek z čp. 1, 
jeho náměstkem Fr. Kadlec z Lipin 7, jednatelem Jos. Tesárek z čp. 1, pokladníkem Jakub Koenig 
z čp. 30, velitelem Jan Kocourek z čp. 21 a zbrojníkem Fr. Čejka z čp. 54.
     Jako všechno, co přichází do života společnosti, narazil i nově založený sbor na různé překážky, 
které mu stavěli do cesty někteří sobečtí nebo neuvědomělí občané. Dnes si těžko představíme, ko-
lik práce, starostí a obětavého úsilí museli vynaložit první průkopníci hasičské myšlenky v tehdejší 
době. Nebyly zkušenosti ani peníze, a přece bylo nutno sbor pro jeho poslání vyzbrojit a vycvičit. 
Sháněla se zlatka ke zlatce, jak se dalo. Dělaly se sbírky, uspořádal se „věneček“, navštěvovali se 
mecenáši, peníze zapůjčil obecní úřad na bezúročnou splátku. Za takových podmínek se pořizovala 
výzbroj.
    Výcvik se prováděl o letních večerech a o nedělích. Cvičitele zapůjčil sbor ze sousedních Drevník. 
Byl jím Josef Petřina (který prakticky vycvičil všechny sbory v okolí). Při provádění výcviku i zde za 
své obětavé nadšení sklízeli hasiči mnohé úšklebky a posměch od zaslepených spoluobčanů.
    Společnému úsilí obětavých zakladatelů se však podařilo překonat jednu překážku za druhou a 
pomalu se postavit na vlastní nohy. Nářadí, alespoň to nejnutnější, bylo pořízeno a výcvik dokončen. 
Veřejnosti se představili ochránci majetku svých bližních na sklonku léta 1892. Cvičení se konalo 
na svépomocně postaveném lezišti u školy a bylo velmi zdařilé.
    Tak si sbor pomalu, krok za krokem získával uznání veřejnosti, a když pak 21. prosince prodělal 
svůj první křest ohněm při požáru na Dvorských, ocenili jeho snahu a obětavost už takřka všichni 
nečínští občané.     

 Mgr. Jaromír Tejkal
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3 P A M Ě Ť  R E G I O N U

Nečín / váno

Z kroniky
 obce

Vznik SDH Obory

V roce 1880 už vzniklo několik hasičských sborů v okolních obcích. V Oborách jsme však pořád 
nebyli na boj s rozsáhlým požárem připraveni. Pro případ ohně měla obec jen několik žebříků, dva 
velmi těžké háky a několik slaměných košů, to vše v majetku několika větších rolníků. 
Naše obec nemohla zůstat pozadu. Proto bylo v létě roku 1880 na návrh cvičitele okolních hasičských 
sborů, pana Josefa Petřiny ze Drevník, usneseno zaslat jménem obce žádost o podporu z fondu pro 
věcné potřeby na pořízení stříkačky pro obec veleslavnému Zemskému výboru Království českého. 
Žádost byla příznivě vyřízena a „vynesením veleslavného Zemského výboru Království českého ze 
dne 5. června 1889 povoleno dát obci Obory částku 200 zlatých na hasicí náčiní“.  
Tato částka byla na tehdejší dobu celkem vysoká. Ovšem v obci se vyskytli občané (bohužel i 
v obecním zastupitelstvu), kteří se báli dalších fi nančních výloh z obecního rozpočtu a využití 
darované částky stále oddalovali. Bohužel se vyskytli i tací, kteří navrhovali, aby se fi nanční dar 
vrátil. 
Nově jmenovaný starosta Jan Vázal na naléhání Okresního výboru Příbram prosadil v obecním 
výboru v lednu roku 1890 usnesení, že se koupí čtyřkolová stříkačka od fi rmy Františka Smékala  
u Olomouce. Stříkačka byla dodána začátkem března roku 1890 a 16. března 1890 se do Obor 
dostavil SDH z Verměřic (dnešní Hřiměždice). Jeho členové novou stříkačku hned vyzkoušeli za 
přítomnosti mnoha oborských občanů.
Po určitých komplikacích se dne 6. července 1890 konala ustavující valná hromada za účasti 32 
členů, na které byl založen Sbor dobrovolných hasičů v Oborách. V době založení měl hasičský sbor 
20 činných a 14 přispívajících členů. Vybavení obsahovalo: výstroj pro tři hodnostáře, osm lezců 
a devět stříkačníků, čtyřkolovou stříkačku, 120 metrů hadic, 12 košíků, 3 háky a 4 dvouhákové 
lezecké žebříky.

Pavel Gažák

OBORY 
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P A M Ě Ť  R E G I O N U 4

Z kroniky 
obce

V minulém čísle časopisu Mezi lomy jsme povídání o zdejší škole zakončili zmínkou o potřebě 
postavit novou školní budovu. 
Dne 10. května 1875 uděloval kardinál a arcibiskup pražský, kníže Bedřich Schwarzenberg, na 
osadě zdejší svátost svatého biřmování. Verměřice oblékly se v ten den v roucho sváteční, postaveny 
byly slavnostní brány, vyzdobeny domy zelením a prapory. Ve školní budově zkoušel pan arcibis-
kup dítky z náboženství a veřejně pak pochválil řídícího učitele Aloise Samanského a pana faráře, 
pátera Karla Rudišera, za křesťanské vychovávání mládeže školní. Netrvalo dlouho a Zemský výbor 
udělil zdejší školní obci dotaci 2500 zlatých s tím vybídnutím, aby se ku stavbě školy co nejdříve 
přikročilo. Obec nečínská podala k slavné okresní radě žádost, aby byla převedena z oborské školy 
ku škole verměřické. Žádosti bylo vyhověno.
Místní školní rada, ve které zasedali Josef Marhoul z Lipin, František Pípota z Vestce a další, ro-
zhodla, že stavbu školy příštím rokem započne. Stavbu ale ohrozil spor o to, komu bude náležet 
stará školní budova čp. 19. Velkostatkář František Wanka tvrdil, že on jediný je majitelem budovy 
té a snažil se to dokázat knihovním zápisem. Naproti tomu měla místní školní rada za to, že budo-
va, která byla vystavěna z příspěvků jak patrona školy, tak i přiškolenců, náleží celé školní obci. Aby 
se předešlo soudním sporům a soudům, dohodly se nakonec obě strany na vyrovnání. Velkostatkář 
František Wanka, co domnělý knihovní majitel budovy čp. 19, prodá starou školu místní školní 
radě za 200 zlatých. Tím byl spor ukončen.
Místo pro školu bylo zakoupeno ve velkostatku na takzvané „Zoulovně“. Plány k nové budově 
vypracoval Jan Filipovský z Nového Knína a stavby se ujal 
stavitel František Tenia ze Sedlčan. Dne 6. června 1986 byl 
položen základní kámen a na podzim byla již budova pod 
střechou. Dne 29. července 1987 byla nová trojtřídní školní 
budova veledůstojným arcibiskupem, páterem Václavem 
Brožem, vysvěcena.
Příznivci školy toho času byli: Jan Spilka, stavitel z Kovárny, 
a František Hodouš, majitel Zrubku, kteří příležitostně chu-
dé školní dítky penězi podělovali.

František Vacek, Hřiměždice

HŘIMĚŽDICE
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5 S L O V O  S T A R O S T Y

Vážení spoluobčané, dovolte mi, 
abych Vás jako nový starosta obce 
Nečín na tomto místě seznámil se 
„Strategickým plánem“ rozvoje naší 
obce.
Na konci minulého volebního 
období se zastupitelé obce Nečín 
rozhodli pro vytvoření „Strategic-
kého plánu rozvoje obce Nečín“. 
Důvodem bylo zvýšení šancí a 
možností pro získání fi nančních dotací, ale 
i nezbytnost při stanovování jakýchkoliv cílů 
obce. Strategický plán by měl také zlepšit ko-
munikaci mezi samosprávou a veřejností. 
Pro zjednodušení a rychlejší postup se 
obec Nečín dohodla se sousedními obcemi 
(Hřiměždice a Obory) na společném postupu 
při tvorbě podkladů a výstupů. Nové zastupitel-
stvo pak po komunálních volbách v roce 2010 
v tomto úkolu pokračovalo a na květnovém 
zasedání „Strategický plán rozvoje obce Nečín“ 
schválilo.
Uvědomujeme si, že je nezbytné život v na-
ší obci a okolních osadách stále zlepšovat. 
Finanční prostředky jsou ale omezené, a tak je 
nutno velmi pečlivě zvažovat priority, realizo-
vat především ty úkoly, které budou pro bu-
doucnost obce největším přínosem, a ty, které 

jsou občany chápány jako nejvíce 
požadované. Pod tímto zorným 
úhlem zastupitelstvo schválilo úkoly 
na dvouleté období, tzv. Akční plán. 
Informace o něm jsou prezentovány 
ve Zpravodaji. 
Některé úkoly, hlavně v ochraně 
ŽP, se již daří naplňovat. Výrazně 

se zlepšilo třídění odpadů a situace 
týkající se divokých skládek. Obec 

opět, jako již v minulých dvou letech, plánuje 
podzimní svoz odpadu větších rozměrů: ko-
berce, lina, matrace, pytle se starými hadry, 
drobný a zahradní nábytek. Podrobné informa-
ce dostanete v nejbližší době prostřednictvím le-
táku. Za zlepšení situace bych chtěl poděkovat 
především Vám, občanům Nečíně.
Obec v současné době hledá řešení, jak navýšit 
kapacitu MŠ, družiny, jak vytvořit lepší pod-
mínky pro činnost sportovních kroužků. Kromě 
jiného připravujeme podklady na zakoupení 
pozemku pro tělocvičnu u ZŠ. Byla také vypra-
cována studie pro odkanalizování Skalice. Bez 
spolufi nancování v rámci dotací však obec není 
schopná velké realizace uskutečnit. 

Ing. Josef Kaiser
starosta obce Nečín 

SLOVO STAROST Y

ŽIVÁ KRONIKA

naposledy jsme se rozloučili
v Lipinách s paní Jiřinou Hacaperkovou a Marií Žebrakovskou
v Žebráku s paní Annou Sirotkovou a Věrou Suchopárovou
v Nečíni s paní Marií Kubátovou, Marií Matějkovou a Jaroslavou Pileckou, 
s panem Jiřím Kocourkem, Josefem Vandasem a Josefem Veselým
v Oborách s paní Marií Bělohlávkovou a panem Antonínem Čergem

kdo se narodil
v Nečíni: Dorian Hradský, Martin Kubín
v Lipinách: Lukáš Jerman 
v Hřiměždicích: Vanesa Vovolková

� �

� �
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6

PLAVEČNICE

Rozcestí na žlutě značené turistické cestě mezi 
Zadními Háji a Županovicemi se jmenuje 
Plavečnice, což tu také hlásá plechová tabulka. 
Zdánlivě nesrozumitelné pojmenování je památk-
ou na slavné časy vltavské voroplavby, která za 
starých časů živila nejen osady v bezprostřední 
blízkosti řeky, ale i v hodně širokém okolí.

Vltava kdysi byla dopravní tepnou mezinárodního 
významu, protože její vody kromě dříví z jižních 
Čech dopravovaly do Prahy i zboží z Rakouska ‒ a 
to pak často putovalo dál až do Německa. A někdy 
ještě dál. Na vorech a šífech odcházely do světa 
i mnohé produkty zdejšího kraje, mezi jinými i 
stavební kámen z lomů, ale třeba i živá hospodářská 
zvířata. Co znamenala říční plavba pro tuto oblast, 
dodnes mimoděk dokumentuje častý výskyt jména 
Plavec. „Plavec“ totiž bylo správným označením 
mužů, kteří ovládali vory, zatímco pojmenování 
„vorař“ vzniklo až později (pravděpodobně teprve 
v 50. letech minulého století, tedy v časech, kdy 
vltavská voroplavba vlastně zanikala) a mezi lidmi 
od řeky se nikdy nepoužívalo. Stejně tak se neříkalo 
„vor“, ale „pramen“. Řemeslo plavců se v rodu 
dědilo po celé generace, a tak bylo pojmenování 
jeho příslušníků jen logické. Odtud také vzniklo 
místní pojmenování Plavečnice.

Říční dálnice
Řeka protínající naši zemi od jihu k severu pro 
tehdejší dobu představovala totéž, co později 
železnice, nebo ještě později dálnice. Možná ještě 
víc, protože při tehdejším stavu techniky neexis-
toval způsob, jak ji nahradit. Podél řeky a v jejím 
širším okolí se proto usazovali řemeslníci, kteří 
produkty odvážené vory a šífy vyráběli nebo zpra-
covávali. Nechyběli ani obchodníci, hostinští a další. 
Především to ale byli plavci.
Mělo to jen jeden háček: Na rozdíl od dnešní 
železnice a dálnice řeka teče jen jedním směrem, 
v daném případě od severu k jihu. Dříví vorů a 
náklad samozřejmě zůstaly v Praze (nejdřív na Výto-
ni, později na druhém břehu na Smíchově), zatímco 
šífy (tedy lodě ‒ z německého das Schiff ) táhli proti 
proudu koně jdoucí po cestě vybudované na břehu 
řeky. Stavět pro každou plavbu po proudu nový šíf 

by samozřejmě bylo nevýhodné.
Plavců se to ale netýkalo ‒ ti dostali mzdu a museli 
(až do vzniku železnice nebo rozšíření jízdních kol) 
šlapat domů pěkně pěšky. Říkalo se tomu „jít lan-
tem“ (opět z němčiny: das Land, tedy jít po zemi). 
Udává se, že tato zpáteční cesta jim většinou trvala 
dva až tři dny. Což bylo o to obdivuhodnější, že 
dlouho nepoužívali boty, ale jen dřeváky a že při 
tom často nesli i zboží, které pro své rodiny nakou-
pili  v Praze.  Někteří  autoři  tvrdí,  že právě  tak  se 
v Povltaví rozšířila káva, kterou si v Praze oblíbili.

Veselá cesta proti proudu
Pro zpáteční pěší cestu se plavcům zdánlivě nabí-
zela možnost využít komunikaci pro tažení šífů proti 
proudu ‒ to ale nebylo tak výhodné, jak to na první 
pohled vypadá. Žádné významné výškové rozdíly 
na ní sice neexistovaly, sledovala ale tok meandrující 
řeky, což by trasu několikanásobně prodlužovalo. 
Lidé od vorů ovšem museli být mladí, zdraví a silní, 
a tak na nějaké to převýšení nehleděli. Zákruty řeky 
si zkracovali přes okolní kopce, až vytvořili trasu 
používanou většinou z nich. Říkalo se jí plavečnice.
Plavečnice ovšem nebyla jen obyčejnou stez-
kou vyšlapanou v lesích. Plavci také museli někde 
přenocovat ‒ kromě toho nesli výplatu a uměli se 
pořádně napít. Na trase proto vznikly i hostince. 
Jedním z nich býval dům č. p. 37 v Zadních Hájích, 
kolem něhož teprve později vznikla tato malá osa-
da.
Tolik tedy pár slov na úvod o řemesle, které celé 
věky  určovalo  život   ve  zdejším  kraji.   Příště  si   
o plavcích a jejich životě, i o památkách, které tu po 
nich zůstaly, povíme víc. Pokud sami máte nějaké 
znalosti, či vzpomínky nebo informace o plavecké 
minulosti kraje, napište nám je na mail: jan-a-no-
vak@seznam.cz

Jan A. Novák
Autor je publicista a novinář, jeho další práce najdete 
na www.novakoviny.eu

N OVÁ KOV I N Y

N O V Á K O V I N Y
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Z A  H U M N Y

C O  S E  D Ě J E  Z A  H U M N Y

Projekt „Ochrana obojživelníků“, jehož cílem je 
zabránit hromadnému usmrcování žab na silnicích. 
Výstava „Světlo pro Prahu“, která v Národním 
muzeu sice dosti morbidním, ale zato účinným 
způsobem upozornila na utrpení a úhyn ptáků pod 
sloupy elektrického vedení. Soutěž „Nelej olej“, 
v níž táborské školy závodí ve sběru jedlých olejů 
z domácností. To jsou příklady aktivit, za kterými 
stojí občanské sdružení Ochrana fauny ČR.
Tuto neziskovku před čtrnácti lety založil a dodnes 
vede ornitolog Pavel Křížek. Že úspěšně, o tom 
svědčí nejen ocenění Sociálně prospěšný podnika-
tel, které získal v roce 2010, ale především vlastní 
činnost „Fauny“ v oblasti ochrany volně žijících 
živočichů a ekologické výchovy veřejnosti. Na jejím 
počátku stálo zdevastované zahradnictví na okraji 
Votic, které bylo za pomoci desítek dobrovolníků 
přeměněno v areál Stanice pro zraněné živočichy a 
Centrum ekologické výchovy.
S vybudováním votické stanice tak mnohým 
zraněným živočichům svitla naděje na přežití. Výjez-
dová služba je v pohotovosti čtyřiadvacet hodin 
denně a každý den absolvuje pět až deset výjezdů. 

Většina zranění je způsobena – ať už úmyslně nebo 
neúmyslně, přímo či nepřímo – námi lidmi. Silniční 
a železniční doprava, zemědělská činnost, elektrické 
vedení nebo třeba úmyslně kladené návnady, to vše 
pro volně žijící živočichy představuje reálnou hroz-
bu. Zaměstnanci záchranné stanice zraněného za-
jíce, srnce, ptáka nebo třeba veverčí mládě odchytí, 
na stanici jej pak ošetří a následně vrátí do přírody. 
Živočichové s trvalým handicapem zůstávají na 
stanici.  
V současné době se „Fauna“ úspěšně rozrůstá. Loni 
vyrostly pobočky v Táboře a Příbrami, letos bylo 
otevřeno Ekocentrum Čapí hnízdo v Olbramovi-
cích. Také základna ve Voticích už praská ve švech 
a svou kapacitou nestačí pokrýt zájem veřejnosti 
ani potřeby své zvířecí klientely. A tak se organizace 
pustila do dalšího smělého projektu – vybudování 
nového centra za více než 60 milionů. A to přímo 
za našimi humny – v Hrachově. 

O tom, co všechno Ochrana fauny v Hrachově chystá, 
se dočtete v příštím čísle našeho časopisu.

-mz-
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V srpnu 2007 jsme ve druhém čísle časopisu Mezi lomy poprvé zveřejnili zprávu, že naše občanské sdružení  
připravuje projekt, který by mohl přispět k tomu, aby byla upravena některá místa v krajině a v našich třech 
obcích.  Trvalo rok, nežli byly myšlenky převedeny do slov (projektových slov), další rok, nežli byl projekt 
schválen a dva roky, nežli se záměr proměnil ve skutečnost.  Projekt jsme letos v létě ukončili.  Spokojený 
s výsledky je jak poskytovatel dotace ‒ německá nadace DBU, tak občanské sdružení, kterému se podařilo 
dovést všechny úkoly k dobrému konci. Přáli bychom si, aby nově upravená místa přinesla spokojenost i 
lidem,  pro které  byla vytvořena.  Průběžně vám v této rubrice  přiblížíme  všechna místa,  na kterých 
k úpravám došlo. Dnes je představíme fotografi í a popisem, jak a kde je na cestách v krajině nebo obcích 
můžete nalézt.                         
1. Bronzový poklad 
Cesta  k bronzovému pokladu  začíná  na návsi  v  Nečíni,  vede  kolem prodejny  masných výrobků,  
u kapličky se stáčí doleva a podél bývalé mateřské školky vchází do mělkého údolí Na Dvorských. Pro-
chází  kolem kamenného odpočívadla  a  vrbových  stavbiček  a pokračuje ke studánce.  Na křižovatce 
u vzrostlých vrb se stočí doprava k rybníku. Za křižovatkou u rybníka pokračuje jako nevýrazná 
pěšinka loukou (potůček vytékající z rybníka zůstane po levé straně) na cestu do lesa, která vás po 300 
metrech přivede na místo. Lokalita je upravena jako upomínka události nalezení bronzového pokladu 
a sepsání poutavé knížky známého českého spisovatele Eduarda Štorcha ‒ Bronzový poklad. Kromě 
velkého kamene, na kterém je vytesán úryvek z knížky, jsou na místě umístěny dubové lavice a ka-
menný stůl. Atmosféru zvláštního místa pomáhají dotvářet staré olše a potůček s chráněnými raky.
2. Lavičky
Okraji lesa za Nečíní směrem k Lipinám se říká Lavičky. Před deseti lety tu dědeček Tamarky Mickové 
udělal dětem několik malých laviček. Děti si je natřely a rozmístily na místečka, kam si chodí hrát. 
V roce 2010 bylo místo upraveno podruhé. Rozpadající se lavičky jsme nahradili masivnějšími z 
du-bových kmenů. Děti ze 4. a 5. třídy pak s řezbářem panem Našem vyrobily dřevěné ptáky a 
krmítka a výrobky zavěsily na větve borovic nad lavičky. Krátká vycházka vás přivede na místo, kde si 
starší mohou odpočinout a mladší pohrát. Cesta k nim vede z nečínské návsi směrem na Obory. Na 
první křižovatce (proti škole) odbočuje doleva. Po 100 metrech silnice zahýbá do kopce, naše cesta 
pokračuje rovně pěšinkou, později cestou až k parkovišti. Z něho vede k Lavičkám výrazná vyšlapaná 
pěšinka pod elektrickým vedením.
3. Odpočívadlo Na Dvorských
Mělkému údolí za Nečíní směrem na Vaječník se říká Na Dvorských. Kdysi tu stávaly velké usedlosti, 
takzvané dvorce. Ještě dnes je většina zdejších domů trvale obývaná. Lokalita je zákonem chráněna, 
na jaře tu rozkvétají vzácné vstavače a úpolíny, kterým místní říkají bobule. V údolí jsou roztroušeny 
skupiny vzrostlých vrb. Právě vrby byly hlavní inspirací krajinné architektce Evě Wagnerové při 
navrhování malého odpočívadla a vrbových stavbiček u cesty.
Protože po tři roky místo pomáhaly upravovat děti, dali jsme jim možnost, aby pro vás vytvořily 
pozvánku samy. Vzniklo tak celkem 13 půvabných pozvání. V některých děti popisují, jak místo 
vypadalo před třemi roky, v jiných vzpomínají na všechnu práci, kterou tu odvedly, a někdo vás zve 
podívat se na myšku, která má úkryt u kamenného stolu a je zvyklá na dobroty, které tu utrousíte.
Všechny milovníky přírody zveme na cestu Na Dvorské. My čtvrťáci a páťáci jsme tady dva roky pilně 
pracovali a sami se podívejte, co jsme vytvořili. Koukněte se na fotografi e, a když se vám to bude líbit, tak 
přijďte.                                                                                Matouš Horký a Martin Jílek (žáci 5.třídy)
Všechna dětská pozvání najdete na www.mistoprozivot.cz/skoly/zs-necin/proud/pozvanka-na-dvorske 
4. Víceúčelové hřiště v Hřiměždicích (u fotbalového hřiště)
5. Dětské hřiště pro nejmenší v Nečíni (u kadeřnictví)
6. Dětské přírodní hřiště v Oborách (u fotbalového hřiště)                                                        -ez-
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9 Ž I V O T N Í  P R O S T Ř E D Í

Dětské přírodní hřiště v Oborách Odpočívadlo Na Dvorských

Bronzový poklad Víceúčelové hřiště v Hřiměždicích

Dětské hřiště pro nejmenší v Nečíni Lavičky
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KONÍČCI   KONĚ 

10R O Z H O V O R

O životě včel (a včelařů) od jara do zimy jsme si 
tentokrát povídali se včelařem z nejpovolanějších 
‒ panem inženýrem Prokopem Ženíškem.
Pane Ženíšku, čím začneme?
Zimním slunovratem. Předpokládejme, že díky 
dobré péči včelaře je včelstvo v úlu zdravé, silné, 
bez varroázy. V této chladné zimní době jsou včely 
nahloučeny do chomáče s včelí královnou ukry-
tou uvnitř. Již nyní, na rozhraní roků, začíná klást 
královna do pláství první vajíčka. Včelař se musí 
postarat o to, aby byl úl proti zimě dobře zateple-
ný a aby bylo stále průchodné česlo (vletový otvor 
do úlu). Pokud se totiž venkovní teplota přes den 
vyšplhá k 10 °C, včeličky na krátkou chvíli vyléta-
jí ven  vyprázdnit  výkalové  vaky.  Když  jsou čes-
la zasněžená  nebo zamrzlá, vyprazdňují se včely   
v úlu ‒ a to není dobré!
Počátku dubna říkají včelaři Časné jaro. V přírodě 
rozkvétají lísky a jívy a bohatství pylu vyláká ven 
tisíce včelek. Pyl je sice velmi důležitou složkou 
jídelníčku včely, ale nemá energetickou hodnotu. 
Tu získavají z nektaru a cukru. V této době už je 
v úlu pohyb, včelky se začínají starat o nakladená 
vajíčka, udržovat  stálou teplotu  kolem 20 °C a  
u plodů 35 °C.
Po jarní rovnodennosti nastává pro včelaře tzv. 
Plné předjaří. Je třeba nepřetržitě sledovat změny 
počasí, změny teplot, nalévání pupenů, rozkvétá-
ní stromů a včelkám dodat do úlů to, co právě 
potřebují.
Jaro začíná pro včelaře teprve tehdy, když rozkve-
te většina ovocných stromů. Včely přinášejí z kvě-
tů nektar a snůška začíná být větší než spotřeba 
rozvíjejícího se nového včelstva. Nejprve včelky 
oblétají meruňky a třešně, pak přijdou na řadu 
jabloně, pampelišky a další luční a zahradní kytky. 
Zároveň s jabloněmi ale rozkvetou i řepková pole 

O VČELAŘSTVÍ S PANEM
ING. PROKOPEM ŽENÍŠKEM

a ta včely lákají víc než jabloně. Včelař hlídá stav 
úlu: Doplňuje nové plástve, nasazuje medníky, 
sleduje snůšku a stavební činnost včel, hlídá 
rojovou náladu. 
Na konci května začíná Časné léto. V tomto 
období sledujeme především zralost medu a při-
pravujeme se na chov nových matek. Včely začí-
nají přinášet nektar a pyl z akátů a lip.
Po letním slunovratu nastupuje Plné léto a to je 
čas medovice.
Co si pod tímto slovem máme představit? Ve škole 
jsme se učili, že včely sbírají pyl a nektar, o medo-
vici ani slovo.
Medovice je druh mšice, která parazituje na 
stromech (lípách, javorech, dubech, dokonce i 
jehličnanech) v zahradách, v parcích, v lesích a 
vypouští z těla sladkou šťávu. Někdy je šťávy na 
stromech takové množství, že až skapává dolů 
na zem. Z medovice, kterou včely přinesou do 
úlů, se stáčí lesní med. Stočením lesního medu 
z pláství končí pro včelaře sklizeň. Nyní je tře-
ba nechat plástve včelám vyčistit, pak je opravit 
a uložit k zazimování, aby byly chráněny před 
obávaným škůdcem, zavíječem voskovým. Od 
poloviny července začínáme v úlech sledovat roz-
toče a podle jejich počtu ošetřovat včelstvo buď 
kyselinou mravenčí, nebo tvrdšími přípravky.
V Podletí se pokračuje v udržování dobrého 
zdravotního stavu včelstva, což je v tomto obdo-
bí obzvlášť důležité, protože se začínají líhnout 
dlouhověké včely. Ty nám zajistí snůšku medu 
na příští rok. Také už včely začínáme přikrmo-
vat a přikrmujeme je ještě v Časném a Plném 
podzimu. Včely si do jisté míry dokážou udržo-
vat v úlu stálou teplotu po celý rok, ale je třeba 
jim částečně pomoct a úly před zimou zateplit. 
Pozdní podzim a Zimní klid jsou období, kdy 
včelky po zásluze odpočívají a včelaři s nimi.
Pane Ženíšku, co je pro Vás jako včelaře hlavním 
krédem?
Silné a zdravé včelstvo. To především! Tak 40 000 
‒ 50 000 včel na jeden úl. Znamená to vybrat 
dobrou královnu, starat se, aby měly včely v úlu 
všechno, co během roku potřebují, a zajistit jim 
to v pravý včas. Včely jsou citlivé na změny v pří-
rodě, a tak musí být citlivý i včelař. Včelky mu 
to vrátí bohatou snůškou medu. Mně dávají až 
100 kg (jedno včelstvo). Je to také díky tomu, že 
tu máme pro včelařství dobré podmínky: pole, 
louky, zahrady, lesy.
A mohly by být lepší?
Jistě. Kdyby tu kolem nás rostlo víc lip a javorů. 
Ty mají včelky rády.
Děkuji za rozhovor. Včelařství je mnohem zajíma-
vější a složitější, než jsem si představovala, a už se 
těším na povídání o úlech a medu.

-ez-
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ZEMĚDĚLCI 

11 R O Z H O V O R

EKOZEMĚDĚLSTVÍ NA ZADNÍCH HÁJÍCH

Pane Sedláčku, náš rozhovor by měl být především 
o ekozemědělství, a tak se moje první otázka týká 
tohoto pojmu. Co to je ekozemědělství?
Lidi si s ekozemědělstvím spojují zdravé potra-
viny ‒ biopotraviny, ale to není úplně pravda. 
Ekozemědělec je hospodář, který pěstuje plodi-
ny tradičním způsobem bez pomoci chemických 
látek a umělých hnojiv. Starodávným způsobem, 
prostě tak, jak to dělali naši pradědové. My jsme 
zapojení do agro-envi systému, to znamená, že 
hospodaříme postupy, které jsou šetrné k přírodě 
a zvířatům. Pro lidi jsme ale biozemědělci. 
Půda byla u nás dlouhou dobu obhospodařovaná 
nešetrným způsobem, je zanesená, nemohou se na 
ní vypěstovat zdravé plodiny. Kdy budou vaše pole 
a louky čisté?
Toho my se nedožijeme. Můžeme půdě ale 
pomoct. Dát jí hodně hnoje a rostlinných zbytků 
a sít meziplodiny, hlavně jetel. Prostě na ní hos-
podařit tak, jako hospodařili naši předkové. 
Když jsme začínali, tak jsme měli dva roky tzv. 
přechodné období. To znamená, že musíte eko-
logicky hospodařit, ale nejste plnohodnotný eko-
logický zemědělec. Po dvou letech dostanete cer-
tifi kát na obilí, na maso, na mléko ‒ podle toho, 
čemu se věnujete. 
Co to konkrétně znamená hospodařit ekologicky?
Zvířata nesmějí být uvázaná a nesmějí se nijak 
upravovat: třeba uřezávat rohy u skotu, zkraco-
vat zobáky u slepic nebo ocásky prasátkům. Tela-
ta musí být pod krávou tři měsíce, pít mateřské 
mléko, nesmějí se používat náhražky. Nesmí se 
krmit siláží, sójou, kukuřicí. 
Nesmí se krmit kukuřicí? Proč?
Protože u kukuřice se musí zaručit, že není gene-
ticky modifi kovaná, a to nikdy nevíte s úplnou 
jistotou. Ale i bez kukuřice to jde. My dáváme 
pícniny, seno, senáž a obilí.
Jaký je rozdíl mezi senem, senáží a siláží?
Senáž je zavadlá píce (tráva, jetel, vojtěška…). 
Když posekáme, necháme to jeden den ležet, aby 
to zavadlo, ale nepřeschlo, a pak to balíme do 
igelitových fólií. Senáž z trávy krásně voní. Když 
je tam víc jetele, tak voní míň, ale krávy ji mají 
radši. Siláž se dělá ze syrových pícnin.
Když jsme začínali, tak jsem se bál, že pro všechna 
ta omezení budeme mít menší výnosy, ale musím 
zaklepat, jde to prakticky stejně jako dřív i bez 
postřiků a prášků. Ušetříme a ještě máme dob-
rý pocit, že půdu ozdravujeme. Půda teď vypadá 
úplně jinak! Je tmavá, krásně drobtovitá, dobře 
saje vodu, dobře se orá. 
To všechno jen proto, že nepoužíváte chemii?
Je to nejen tím. Střídáme plodiny a zaoráváme. 
Když se půda jen podmítá a neorá, tak se rost-
linné zbytky nedostanou dospod a musí se pak 
použít chemie, aby tam nebyly plísně.

Jaká škola Vás tomuhle hospodaření naučila?
Žádná. Já jsem vyučený kuchař a hostinský, žena 
zdravotní sestra. Hospodařit jsem si vždycky přál. 
Když mi děda vyprávěl, jak se hospodařilo za sta-
rých časů, říkal jsem si: To bych taky chtěl, to 
by se mi líbilo. Když jsem jako kluk musel ráno 
vstávat, tak jsem mu záviděl: „Ty jsi moh’, dědo, 
ráno spát třeba do osmi, viď?“ A on na to: „To víš, 
že jo. A v zimě jsem nedělal vůbec nic!“
Jaká je realita?
Tvrdší! Hodně různých nařízení a předpisů, papí-
rování, vyplňování tabulek, strašně drahé stroje a 
náhradní díly nebo třeba jen přísné předpisy na 
léčení. My například nesmíme, až na výjimečné 
případy, používat antibiotika, a pokud je dáme, 
tak musíme dodržovat dvojnásobnou ochrannou 
lhůtu ‒ dvacet dní po poslední aplikaci nedat 
mléko do prodeje. Občas páni nahoře vymyslí 
něco nového, ale teď, co tam je ministr zeměděl-
ství se zdravým rozumem, tak to vypadá, že se 
opět vracíme do reality. 
Kdo jezdí do Rakouska, vidí tam  na každé louce 
krávy. U nás jsou ale volně na pastvinách jen málo-
kde. Zadní Háje jsou výjimkou.
U nás se mají krávy dobře. Mají naprostou svo-
bodu, volné ustájení, plný žlab, dobře jim stele-
me hlubokou podestýlku a můžou kdykoliv ven, 
v létě i v zimě. Většinou se venku i otelí a ráno 
kráva přijde s teletem. Jedinou jejich povinností 
je dvakrát denně odevzdat mléko.
Jak je k tomu přimějete, když se pasou venku?
Zavoláme je. Třeba: „Káťo!“ A ona za chvilinku 
přijde. Každá naše kráva má jméno: 
Agáta, Amálka, Bára, Bobina, Filoména. Žížala 
tu je. Majda.
To je hezké! A má pastva nějaký vliv na dojivost?
To ne. Družstvo má krávy ustájené a jejich doji-
vost je vyšší než našich krav. Oni můžou líp krmit 
‒ řepkový šrot, sóju… My jenom to, co má ozna-
čení bio s certifi kátem původu. Mléko ale dáváme 
do stejné mlékárny jako oni a za stejnou cenu.
Takže, jestli tomu dobře rozumím, vy všechna ta 
přísná bioopatření dodržujete, aniž byste z toho 
měli větší zisk za vyšší kvalitu produktů?
Tak nějak. Spíš pro dobrý pocit.
Pane Sedláčku, děkuji Vám za rozhovor, ale hlavně 
za Váš poctivý přístup k práci a krásný vztah k půdě 
a zvířatům. 

-ez-
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NORD & SUD EXPRES

Paříž, Moskva, Honolulu, Kairo - letící Mezinárodní Expres připomíná veškeré 
kouzlo dálek.
Vězte ale, že nekonečně dobrodružněji vypadá zvenčí, když záříce proletí ospalou 
staničkou, nežli zvnitřku.Je sice pravda, že si to hasí nádhernou rychlostí; ale 
je neméně pravda, že přes to jste nuceni v něm vysedět nějakých čtrnáct nebo 
třiadvacet zatracených hodin, což obyčejně stačí na agonii nudy. Lokálka z Prahy 
do Řep ovšem uhání rychlostí méně imposantní; ale aspoň víte, že za půl hodiny 
z ní vylezete a můžete se ubírat za nějakým jiným dobrodružstvím. Člověk v Ex-
presu se neřítí rychlostí devádesáti šesti kilometrů za hodinu; člověk v expresu sedí 
a zívá; omrzí-li ho pravá tvář, sedne si na levou. Jediná polehčující okolnost je, že 
sedí pohodlně. Někdy se netečně podívá oknem; tam ubíhá stanička, jejíhož jména 
nemůže přečíst, mihne se městečko, ve kterém nemůže vystoupit; nikdy nepůjde 
po této cestě, vroubené platany, nezastaví se tam na tom mostě, aby plivnul do 
řeky, a nezví ani, jak se ta řeka jmenuje; k čertu s tím vším, myslí si člověk v ex-
presu. kde to jsme? Hrome, teprve Bordeaux? Kriste Pane, to se to vleče!
Pročeš, chcete-li cestovat aspoň trochu exoticky, vsedněte do lokálky, která si to 
funí od staničky ke staničce. Tiskněte nos k okenní tabuli, aby vám nic neušlo: 
tady nastupuje modrý vojáček, tady malé dítě mává za vámi ručkou, chlapi hlučně 
povídají, pokuřujíce štiplavý tabák, země se rozvíjí stanice po stanici, jako kuličky 
na růženci. A pak přijde večer, kdy lidé, smutní únavou, usínají pod blikajícími 
světly. V tu chvíli zarachotí po druhé koleji zářící Mezinárodní Expres se svým 
nákladem unylé nudy.
Jakže, teprve Dax? Pane na nebi, to to trvá!

Karel Čapek
(úryvek z knížky Výlet do Španěl)B O H Y N Ě A RT E M I S,  VČ E LY A  VO S K

Z pradávné minulosti se nám dochovala socha efezské bohyně Arte-
mis ‒ Velké matky bohů. U jejích nohou stojí dva býci, po stranách 
trojice jakýchsi bytostí, na roušce splývající z Artemidiny hlavy jsou 
vyobrazeni různí tvorové: lvi, okřídlení býci, antilopy, pardáli, no-
hové. Všichni jako by se vynořovali z voskově bělostného těla bohyně 
‒ spíše reliéfy nežli prostorové útvary. Zato včely na šatě a roušce 
Artemidy, u jejích nohou i hlavy jsou vytvořeny s vytříbenou do-
konalostí ‒ plně a skutečně. Přinášejí bohyni vosk a med. Zobrazují 
Artemidiny kněžky.

Nedávno při vykopávkách Artemidina chrámu bylo zjištěno, že jedna 
ze stěn mramorových kvádrů, z nichž byl celý chrám vystavěn, nese 
vlys šestibokého obrazce podobného včelí plástvi. Vnitřek chrámu 
tak kdysi působil dojmem, že je vybudován celý ze včelích pláství.
Však také podle pověsti postavili Artemidě první chrám ptáci z větví, 
ale poté, co spadl, vytvořily včely posvátný příbytek z vosku. 

Snad všude a ve všech dobách byly včely pokládány za čisté, panen-
ské, nadpřirozené, božské bytosti. Včely ‒ tvůrkyně medu a vosku. 
Jejich světelná, nebeská podstata poukazuje k duši, duchu a rozumu. 
V přírodě je jen jediná hmota, do které je protisknut geometrický 
útvar šestiúhelník. Touto hmotou je včelí vosk. Nepřekvapí proto, že 
i šestiúhelník, stejně jako včely, je spojován se světelnými nebeskými 
symboly. 

Uvnitř včelích komůrek dochází k tajemné proměně nízkého 
červa v ušlechtilou včelu. Červ má přirozenost pohříchu zemskou 
a přízemní: Je krajním ztělesněním nízkosti (viz pohrdavé označení 
„bídný červe!“). Přítomnost červů je příznakem rozkladu a červivost 
je skrytým zárodkem zkaženosti. Potravou z tajemných, přečistých 
látek nektaru, pylu a vonných květních esencí se včelí zárodek očišťuje 
od pozemské tělesnosti, jeho bytost se postupně zbaví své červí 
„přetvářky“ (larva = maska) a pod ochranou a působením voskové 
komůrky postupně zraje a dospívá k zázračné proměně v dospělce 
neboli imago. Z nitra voskové komůrky se zrodí na svět včela.

MEZI LOMY 12-11.indd   Sec2:12MEZI LOMY 12-11.indd   Sec2:12 26.9.2011   22:15:0726.9.2011   22:15:07


