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1. Aktuální stav včelařské základny k 31. lednu 2021
Základní organizace ČSV ve Zbraslavi má 44 řádných členů (z toho 14 členů nad 60 let), kteří
se na 51 stanovištích starají o 350 včelstev. Dále má 5 neorganizovaných včelařů (z toho 2
včelaře nad 60 let), kteří se na 5 stanovištích starají o 37 včelstev. Dále má naše ZO ve svých
řadách ještě 11 registrovaných členů (z toho 5 členů nad 60 let), kteří jsou z jiných základních
organizací v okolí, ale mají svá včelstva umístěna na katastrálním území naší organizace. Tito
registrovaní včelaři mají na 12 stanovištích 164 včelstev.
Celkově organizujeme v naší ZO 60 včelařů (z toho 21 včelařů nad 60 let), kteří chovají na
68 stanovištích 551 včelstev. Z tohoto počtu je 28 včelařů přímo ze Zbraslavi. Věkový průměr
včelařů v ZO je 56 roků.
Naše ZO ve Zbraslavi sdružuje včelaře (řádné členy, neorganizované členy a registrované
členy), kteří chovají svá včelstva na území celkem devíti obcí. Viz níže.
V katastru obce Zbraslav je 31 včelařů se 229 včelstvy.
V katastru obce Újezd u Rosic je 14 včelařů s 86 včelstvy.
V katastru obce Stanoviště je 7 včelařů s 39 včelstvy.
V katastru obce Zálesná Zhoř jsou 3 včelaři se 111 včelstvy.
Mimo území naší ZO je ještě 6 včelařů s 86 včelstvy.
2. Jaký byl pro včelaře rok 2020
Epidemie a s ní spojené zákazy shromažďování měly vliv i na práci naší ZO. Činnost včelařů
řídil a usměrňoval výbor ZO převážně s využitím počítačů a telefonů. I přes tuto skutečnost se
nám podařilo stihnout takřka vše v plánovaných termínech. Bohužel některé aktivity naší ZO
jsme museli zrušit a nebo přesunout do „nejisté“ budoucnosti. Jako např. Medový víkend,
který pravidelně pořádáme ve spolupráci s Obcí Zbraslav, plánovaný zájezd včelařů a omezili
jsme i výstavní činnost včelařů a jejich vzdělávání.
Ani počasí v průběhu včelařské sezony nebylo k nám a našim včelkám přívětivé. Suchý a
teplý duben, převážně deštivý květen a k dovršení chladný a na „Medardovu kápi“ bohatý
červen i snůškově slabý červenec znamenaly relativně málo květového medu a na většině
území téměř žádný med medovicový. A kdo nezačal včelstva včas krmit a ošetřovat, mohl se
dočkat zeslábnutí i úhynu včelstev již v říjnu a listopadu.
Ale každá epidemie skončí a po letech chudých přichází opět roky bohaté a nás včelaře drží
láska ke včelám a pevná víra, že ten nový rok bude lepší.
Mgr. Miroslav Macholán, jednatel ZO
3. Co se nám podařilo v roce 2020
Naší základní organizaci včelařů se podařilo získat dotaci od Jihomoravského kraje na
výsadbu medonosných rostlin a dřevin. V katastru obce Zbraslav se nepodařilo najít vhodné
pozemky a tak se příležitosti chopili včelaři z Újezda u Rosic, kteří jsou členy naší ZO.

Podařilo se jim najít vhodné pozemky a akce nakonec proběhla ve dnech 18. – 20. 11. 2020
na katastrálním území obce Újezd u Rosic, včelařsky spadající pod ZO ČSV Zbraslav.
Výsadbu na předem vybraných místech, která byla vybrána ve spolupráci s panem starostou
obce Újezda u Rosic, provedla zahradnická firma Rosa z Jinošova u Náměšťě nad Oslavou.
Tato firma rovněž provedla vhodný výběr sazenic do krajiny.
Při vlastní výsadbě 42 ks sazenic byl použit k vyhloubení děr půdní vrták, který ulehčil práci
v terénu. Následně byly do vyhloubených děr vysázeny sazenice, kterým se kořenový bal
obsypal půdním kondicionérem společně s vlastní hlínou a hnojením. Před úplným zasypáním
kořenů se přidaly kotvící kůly s úvazky, aby nedošlo k poškození kořenů sazenic, s chrániči
proti okusu divokou zvěří. Vlastní péči o vysázené dřeviny představující především zálivku
vodou a údržby travního porostu v bezprostředním okolí zajistili členové ZO ČSV Zbraslav
bydlící v obci Újezd u Rosic. Velikost vlastních sazenic se pohybovala u lípy, javoru, třešně,
střemchy a jírovce v rozmezí 170 – 180 cm, u trnky, vrby a krušiny to bylo od 60 – 80 cm. U
menších sazenic byly k opoře rostlin použity jen kolíky.
Celkové náklady akce byly 30 201,60 Kč, z toho částka 27 000,- Kč byla použita z Dotačního
programu Podpora včelařství v JMK pro rok 2020 pod označením DT 3- Podpora výsadby
medonosných rostlin a dřevin.
Cílem projektu bylo zlepšení pastevních podmínek pro včelstva a další hmyzí opylovače a
zlepšení zdravotního stavu včelstev poznamenaných nevhodným hospodařením a
nerovnoměrnou nabídkou letního a podletního pylu a nektaru v krajině. Medonosné dřeviny
mají dobu kvetení relativně delší než ovocné dřeviny, odkvétající během dvou týdnů.
V neposlední řadě stromy jako takové vysázené do krajiny zadržují vodu, brání větrné i vodní
erozi a svět pod sebou chrání před nenadálými výkyvy počasí.
Realizace projektu by určitě nevznikla bez podpory Jihomoravského kraje, který dotačně
podporuje oblast včelařství s důrazem na zdravý chov včel.
Luděk Maštalíř, předseda ZO
4. Výměna vosku za mezistěny
Na konci března 2020 naše ZO již tradičně zorganizovala pro naše včelaře výměnu vosku za
mezistěny ve Stražisku. Celkem tuto příležitost využilo 17 včelařů, z toho 15 včelařů z naší
organizace. Z těchto 15 včelařů pouze 2 nakupovali mezistěny bez výměny za vosk. K této
výměně bylo celkem dodáno 92,5 kg vosku. A nakoupeno bylo 105,5 kg mezistěn.
Samotnou organizaci odběru a dopravy zajistil ve Stražisku Radim Pokorný ze Zastávky u
Brna, který se této funkce ujal již podruhé a patří mu za to velký dík. K ceně mezistěny byla
připočtena cena spojená s reálnými náklady na cestu do Stražiska, komunikaci, svoz a rozvoz
mezistěn až ke dveřím včelaře. Bude-li zájem včelařů, tak se akce uskuteční i letos.
Filip Nováček, člen výboru ZO
5. Aktuální informace o akcích a termínech na webu naší ZO ( Ing. Řehořka Pavel )
http://zo-csv-zbraslav.webnode.cz
6. Kontakt na jednatele ZO ČSV Zbraslav, z.s.
Mgr. Miroslav Macholán, 664 84 Zbraslav, Nová 390
tel.: 606 294 132

e-mail: miroslav.macholan@tiscali.cz

