
Zpráva o činnosti ZO ČSV o.s. Křivoklát za uplynulé volební období  

 

V uplynulém volební období fungoval výbor naší ZO ve stejném složení, tj. 

Předseda př. ing. Václav Jelínek 

Místopředseda př. Jaroslav Sklenička 

Jednatel př. Jiří Vait 

Pokladník př. Petr Bak 

Nákazový ref. př.František Bureš 

Ref.pro chov př. Zdeněk Dukát 

Výbor se scházel operativně podle potřeb ZO ČSV. 

Každým rokem byla svolána členská schůze, většinou jen jedna. Na každé této schůzi bylo 

zhodnoceno uplynulé období a projednávána činnost, včetně hospodaření v ZO. 

Protože bychom měli trochu bilancovat, tak se zmíním o stavu naší členské základny a počtu 

chovaných včelstev. 

Na počátku roku 2006 bylo v naší ZO evidováno: 

  44 členů,  541 včelstev 

2007  48 členů 592 včelstev 

2008  44 členů k 1.5. 108 včelstev 

   k 15.9.306 včelstev 

Na základě katastrofálního stavu se situací začala zabývat vláda a krajské úřady.  

Naši členové požádali o dotaci na obnovu 183 včelstev a z krajské dotace  bylo 

poskytnuto 1020,- Kč na obnovené včelstvo, celkově to představovalo 186660,- Kč. 

2009  44 členů k 1.5. 290 včelstev 

    K 15.9.452 včelstev s prům.výnosem 10,17 kg medu. 

 

 

 



Dotace.  

Kromě příspěvku 1 D na zazimování včelstev existuje řada dotačních titulů. Hodně zajímavá 

je dotace EU na technické vybavení do r. 2013. 

Dotace na léčiva a vyšetření stavu včelstev. 

Tyto dotace jsou díky ústřednímu výboru ČSV o.s. a OV ČSV o.s. pro ZO zjednodušené a 

včelaře samotné nezaregistrovatelné. 

Dotace KÚ na výměnu nevyhovujících úlů za moderní nástavkové systémy.  

V loňském roce požádalo včas 5 členů a výše dotace činila cca 70% ceny úlu. 

Dále existuje dotace Fondu ŽP KÚ ve výši 10000,- Kč pro začínající včelaře. O tuto dotaci jsme 

v loňském roce požádali pro začínající včelařku Terezu Konvalinkovou. Tato dotace se jeví 

jako přebyrokratizovaná. 

Vzhledem k situaci jaká tu je a v letošním volebním roce bude, bývá na žádosti poměrně 

málo času.  Ve vlastním zájmu je potřeba sledovat občas internetové stránky ČSV a dát včas 

vědět ostatním 

Nákazová situace. V současné době není známé žádné ohnisko moru včelího plodu v okolí 

naší ZO.  Poslední se vyskytlo v roce 2005 v Hudlicích a 3 naši přátelé se ocitli v ochranném 

pásmu. Letos se proto ze vzorků měli bude provádět vyšetření na mor.   

Co se týče roztoče Varroa destruktor, zdá se situace zažehnaná, otázka je na jak dlouho. 

Z hlediska udržení dobrého zdravotního stavu včelstev disponuje naše ZO 3 kompresory a     

5 ks aerosolových vyvíječů, ale především velký podíl má na tom zodpovědná práce našeho 

zástupce v OV ČSV o.s.  a nákazového referenta Franty Bureše, včelařských důvěrníků a vás 

samotných včelařů.  

 

Na závěr je nutno s potěšením konstatovat, že počet členů je stabilní, neubýváme a na rozdíl 

od populace v ČR, mládneme, průměrný věk v naší organizaci je 60,5 roku.   

 

Přednesl př. Jiří Vait 


