
Zpráva o činnosti ZO ČSV z.s. Křivoklát za uplynulé období 2016 

Výbor pracoval ve stejném 5-ti členném složení jako v roce 2015. Předseda př. Zdeněk 

Dukát, místopředseda př. Jaroslav Sklenička, jednatel př. Jan Rajský, pokladník př. Lenka 

Egertová a nákazový referent př. František Bureš, který je zároveň členem výboru OO.  Sídlo 

zůstává Křivoklát 166.  

Výbor se scházel operativně podle potřeb ZO ČSV, naposledy 25. 11. 2016 za přítomnosti 

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

vyplacení dotací. Účast členů byla poměrně hojná, podařilo se předat všechny dotace. Př. 

Lenka Egertová měla vše opět perfektně připravené, za což bych jí chtěl opět pochválit a 

poděkovat.  

Na dotace 1.D uvolnilo MZ 100 mil. Kč, výsledná dotace na včelstvo činila 151 Kč. Bylo 

žádáno o dotaci pro 58 včelařů a 631 včelstev. Zlepšilo se vyplňování žádostí, i když sem 

tam zase chyběly některé základní údaje. Chtěl bych opětovně požádat všechny včelaře, 

aby vyplňovali potřebné kolonky a statistiku. Na žádosti vyplnit částku dotace (= počet 

včelstev x 180 Kč), naopak částku dotace nevyplňovat na případné plné moci, to až podle 

skutečné výše dotace. Na administraci dotace uvolnilo MZ 5 mil. Kč, přičemž 40% si 

ponechal RV a jen 29% ZO oproti dřívějším 50%.  

Na technické vybavení byla uvolněna dotace 77,5 mil. Kč. Změnily se podmínky, lze 

poskytnout až do 100%, ale se stropem 30 tis. Kč. Reálná částka se ale bude odvíjet od 

celkového objemu požadavků, takže to možná vyjde na stejno. Krajský úřad SČK uvolnil 600 

tis. Kč – je návrh místo podpory začínajícím včelařům použít na celoplošné vyšetření na 

mor, příp. další choroby.     

Do CIS byla postupně implementována veškerá evidence včelařů, stanovišť, organizační 

struktury ZO, dotací, plateb, atd. Přístup do databáze mají jednatel Jan Rajský, nákazový 

referent František Bureš a pokladník Lenka Egertová.  

Aktuální informace naší ZO jsou uvedeny na nově zřízeném webu www.vcelari-

krivoklat.net, který spravuje př. Jan Rajský. 

 

Stav naší členské základny a počet chovaných včelstev. 

2015  56 členů k 1. 9. 556 včelstev 

2016  60 členů k 1. 9. 640 včelstev 

K tomu je na území ZO dalších 180 včelstev 15 členů jiných ZO.  S potěšením můžeme 

konstatovat stabilní členskou základnu s mírně rostoucí tendencí. V roce 2016 přibyli 4 noví 

http://www.vcelari-krivoklat.net/
http://www.vcelari-krivoklat.net/


včelaři: př. Václav Kolský, společnost NEPOZA p. Patlicha, př. Helena Dolejšová a př. Jana 

Steidl-Kindernayová.  

Přiznaný výnos medu v loňském roce byl 12 t oproti 9 t v roce 2015. Výnos vosku 350 kg a 

počet odchovaných matek 69. Ne všichni však vyplňují odpovědně statistiku. 

V roce 2016 jsme nepořizovali žádnou novou techniku a vůbec jsme nějak nic nekupovali, 

což se projevilo na kladné účetní bilanci spolku (podobně jako přebytek státního rozpočtu).  

Nákazová situace. Včelí mor se v současné době šíří z východu republiky na západ, nejhorší 

JMK (Zlín) a JČK, celkově ale mírný pokles. Připomínám povinné vyšetření při přesunech 

včelstev i mezi okresy. Otravy hlásit co nejdříve, mimořádné úhyny se objevily i na 

Rakovnicku, ale nic se neprokázalo z důvodu pozdního vyšetření. Podrobnosti sdělí př. 

Bureš. Připravuje se novela veterinárního zákona, následovat bude včelí vyhláška.   

Stanoviště bez oplocení musí být označena registračním číslem chovatele a kontaktem 

(telefon). 

Dne 10. 9. 2016 se konal v Praze aktiv zástupců ZO, OO,  KKV, kde jsme se toho moc 

nedozvěděli, něco z toho jsem zmínil dříve, takže už nic dalšího. 

 

Přednesl jednatel př. Jan Rajský 

 


