
Zpráva o činnosti ZO ČSV z.s. Křivoklát za uplynulé období 2014 

Od loňského roku pracoval nový výbor v 5-ti členném složení předseda př. Zdeněk Dukát, 

místopředseda př. Jaroslav Sklenička, jednatel př. Jan Rajský, pokladník př. Lenka Egertová a 

nákazový referent př. František Bureš.   

Výbor se scházel operativně podle potřeb ZO ČSV, naposledy 28. 11. 2014 za přítomnosti 

důvěrníků. Po schůzi výboru následovala bezprostředně členská schůze svolaná za účelem 

vyplacení dotací. Účast členů byla oproti minulosti hojná, ubylo plných mocí k převzetí 

dotace. Navíc měla př. Egertová vše perfektně připravené, za což bych jí chtěl pochválit a 

poděkovat.  

Od loňského roku je veškerá evidence včelařů, stanovišť atd. vedena Centrálním 

informačním systému, což je databáze na webovém serveru ČSV. Přístup do databáze mají 

jednatel Jan Rajský, nákazový referent František Bureš a pokladník Lenka Egertová.  

Žádost o dotaci 1.D byla vytvořena již pomocí CIS. Výsledná dotace na včelstvo činila 

126 Kč. Bylo žádáno o dotaci pro 53 včelařů a 613 včelstev. Chtěl bych požádat všechny 

včelaře, aby v žádostech o dotace vyplňovali všechny kolonky vč. statistiky. Často chyběla 

reg. čísla včelařů, stanovišť, podpis, částka dotace (= počet včelstev x 180 Kč) a další. 

Naopak nevyplňovat částku na případné plné moci, to až podle skutečné výše dotace.     

Stav naší členské základny a počet chovaných včelstev. 

2013  51 členů k 1. 9.  594 včelstev 

2014  53 členů k 1. 9.  619 včelstev 

Nyní (1. 1. 2015) evidováno 56 členů a 624 včelstev, k tomu je na území ZO dalších 37 

včelstev 5 členů jiných ZO.  S potěšením můžeme konstatovat stabilní členskou základnu 

s mírně rostoucí tendencí. Uvidíme, kolik včelstev s ohledem na nepříznivý rok vydrží do 

jara. 

Přiznaný výnos medu byl v loňském roce pouze 4069 kg, což bylo jednak tím, že byl 

opravdu špatný rok a pak tím, že ne všichni statistiku vyplnili. Výnos vosku byl 185 kg. 

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

naší ZO. Podrobnosti sdělí př. Bureš.  

Dne 30. 8. 2014 se konal v Praze aktiv zástupců ZO, OO,  KKV. Podstatné informace jsou, že: 

- v roce 2015 se bude konat X.sjezd ČSV, okresní konference bude volit 1 delegáta na 500 

členů, my musíme zvolit 2 delegáty na okresní konferenci a jednoho náhradníka, 

-  stanoviště bez oplocení musí být označena reg. č. chovatele a kontaktem (telefon), 



- s ohledem na změny občanského zákoníku od roku 2014 budou vytvořeny nové stanovy 

ČSV (dříve občanské sdružení, dnes zapsaný spolek), postupně jsou zveřejňovány 

k připomínkám v časopise Včelařství, jako celek si je lze stáhnout ze webových stránek ČSV 

(jsou součástí oběžníku 1/2015), 

- byl zaveden systém plné moci natrvalo pro zacházení s léčivy pro OO,  

- jedná se o tom, že o dotaci 1.D. se bude nově žádat podle stavu včelstev k 1. 4. (na 

přezimované včelstvo, nikoli zazimované), zatím ale odloženo, 

- Státní veterinární správa - na webových stránkách SVS je mapa s přehledem nákaz, 

v současnosti 3 ohniska včelího moru – KH, BN, JH, náhlé úhyny hlásit na SVS, možnost 

žádat o náhradu nákladů při likvidaci včelstev,  je vhodné hlásit stanoviště na obcích kvůli 

otravám při toxických postřicích, pro přesuny včelstev mezi kraji je povinné vyšetření (450 

Kč).   

Časopis Včelařství – kdo nechce zveřejňovat své jubileum, nechť to oznámí. 

 

Přednesl jednatel př. Jan Rajský 

 


