Zápis ze společného jednání se zástupci okresních organizací Českého svazu včelařů, z.
s., včelařských spolků v Moravskoslezském kraji a KVS SVS pro Moravskoslezský kraj
uskutečněného dne 1. 11. 2017 ve 14.00 hod. v budově krajského úřadu
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody
a zemědělství svolal na 1. 11. 2017 společné jednání zástupců okresních organizací Českého svazu včelařů, z.
s., Včelařského spolku Moravy a Slezska, z. s., Včelařského spolku Kobeřice a okolí z. s, Včelařského spolku pro
Frýdek, Dobrou a okolí, Včelařského spolku Budišov nad Budišovkou, z. s., spolku Mladí včelaříci, z. s. a Krajské
veterinární správy, Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj, za účelem projednání návrhu podpory
včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2018.















V úvodu náměstkyně hejtmana kraje paní Jarmila Uvírová přivítala všechny přítomné a zhodnotila
dosavadní spolupráci a podporu včelařství v Moravskoslezském kraji.
Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Ing. Jan Filgas následně vyhodnotil podporu včelařství
v Moravskoslezském kraji obnovou včelích úlů v roce 2017. Obnova včelích úlů přinesla včelařům nejen
modernizaci stávajících zařízení, ale především ozdravení chovu a prevenci nákazy včel. Díky této podpoře
se podařilo v Moravskoslezském kraji vyměnit 1145 včelích úlů starších 15 let u 224 včelařů. Celkově se od
roku 2016, kdy byla obnova včelích úlů v Moravskoslezském kraji nastartována, obnovilo 2 879 včelích úlů
starších 15 let u 570 včelařů. Dále byly Ing. Janem Filgasem prezentovány údaje, týkající se vývoje počtu
včelstev na území Moravskoslezského kraje ve vztahu k optimálnímu zavčelení, počtu včelařů a přehledu
finančních prostředků poskytnutých na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji v období 2008 – 2017.
Předmětná prezentace je součástí zápisu.
Předseda Krajského koordinačního výboru ČSV, z. s. pro Moravskoslezský kraj pan Miroslav Ponišť
poděkoval Radě kraje a Zastupitelstvu kraje za podporu v oblasti včelařství. Vyhodnotil projekt podpory
obnovy včelích úlů v roce 2017 jako velmi zdařilý a vznesl návrh na pokračování této podpory tak, aby byl
zachován tříletý cyklus obnovy včelích úlů, započatý v roce 2016. Stejný návrh byl vysloven z úst ostatních
předsedů okresních organizací ČSV, z. s.
Zástupkyně Krajské veterinární správy, Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj MVDr. Jana
Cihlářová vyhodnotila projekt obnovy včelích úlů z pohledu prevence nákazy včel a ozdravení chovu včel
jako velmi úspěšný. V návaznosti na věkové zastoupení včelařů v Moravskoslezském kraji (převážná část
včelařů je starší 65 let) představuje obnova včelích úlu impuls ve změně způsobu včelaření.
Zástupce Včelařského spolku Moravy a Slezska, z. s. Mgr. Václav Sciskala představil projekt na zmapování
včelí pastvy a úživnosti včelstev v Moravskoslezském kraji prostřednictvím pozorovacích stanovišť a
geoinformačních technologií.
Zástupkyně spolku Mladí včelaříci, z. s. paní Marie Knödlová předložila návrh na podporu volnočasových
aktivit pro zřizovatele včelařských kroužků v Moravskoslezském kraji. Paní náměstkyně hejtmana uvedla,
že podpora včelařských kroužků v roce 2018 se předpokládá v rámci dotačního programu „Podpora
vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“.
V rámci diskuze zazněly ze strany zástupců včelařských spolků návrhy na podporu technologií na zpracování
včelího vosku, na podporu včelařských kroužků a v dalších letech na zopakování celoplošného vyšetření na
mor včelího plodu, nebude-li takové vyšetření celostátní.
Závěrem paní náměstkyně hejtmana ubezpečila všechny přítomné, že podpora rozvoje včelařství bude
pokračovat i v roce 2018, způsob podpory však bude zvážen na základě vyhodnocení účelnosti
vynakládaných finančních prostředků.

Příloha: Prezentace „Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji v roce 2017“
Zapsala: Bc. Vladana Neuwirtová

