
Zpráva o činnosti ZO ČSV Křivoklát za uplynulé období 2019 

V lednu 2019 proběhla volba nového výboru ZO, došlo pouze k jedné změně, ve funkci 

místopředsedy nahradil př. Jaroslav Klíma př. Jaroslava Skleničku, který již nechtěl ve funkci 

pokračovat. Jinak zůstal výbor ve stejném složení, tedy předseda př. Zdeněk Dukát, jednatel 

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

je zároveň členem výboru OO. Kontrolní komise zůstala ve stejném složení, předseda př. 

Miroslav Pecha, členové př. Mariana Dukátová a př. Lukáš Vokoun. Sídlo je stále Křivoklát 

166. Novým důvěrníkem na Velké Bukové se stal př. Pavel Moucha, který nahradil př. 

Jaroslava Skleničku. Výbor se scházel operativně podle potřeb ZO ČSV, naposledy 29. 11. 

2019 za přítomnosti důvěrníků. Řešil se víceméně jen průběh podzimního ošetření, výše 

členských příspěvků s ohledem na výrazné navýšení ceny léků, podklady a návrh by měl 

předložit př. František Bureš. Do budoucna by měl převzít funkci nákazového referenta př. 

Jaroslav Klíma, přičemž je ale potřeba najít nového důvěrníka pro Křivoklát. Pro funkci 

důvěrníka na Křivoklátě přemlouváme př. Lukáše Vokouna. Odměny důvěrníkům, 

nákazovému referentovi a pokladníkovi jsme předpokládali zachovat na stávající výši. 

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 poděkovat, jako každý 

rok.   

V roce 2019 nebyla pořízena žádná nová technika, oprava dvou vyvíječů aerosolu, která 

byla uložena minulou schůzí byla odložena na letošní rok. Já osobně bych se přimlouval 

k zakoupení ještě jednoho nového kompresoru. Pořizovací cena 26 300 Kč, předpokládaná 

dotace ve výši 70%. 

Na dotace 1. D uvolnilo MZ obdobnou částku jako v minulých letech. Žádost o dotace byla 

podána 25. 9. 2019, výsledná dotace na jedno včelstvo činila 154 Kč. Opět byly opravovány 

chyby v žádostech o dotaci. Prosím tedy zase na příště o 3 věci - vybrat správný formulář, 

vyplnit ho celý vč. statistiky a podepsat žádost i statistiku. 

V současnosti má naše ZO 60 aktivních včelařů, počet včelstev členů naší ZO je 724 (69 

stanovišť), k tomu je na území ZO dalších 172 včelstev 14 členů jiných ZO (15 stanovišť) a 15 

včelstev neorganizovaného včelaře. Celkem tedy 911 včelstev 75 včelařů na 85 

stanovištích., což je jen nepatrně méně, než o rok dříve. V roce 2019 přibyl jeden nový člen 

naší ZO - př. Markéta Hrušková, stanoviště Roztoky (důvěrník př. Franta Bureš). O ukončení 

členství požádal př. Vladimír Pišvejc, který již nevčelaří. 

Na technické vybavení jsou nadále prostřednictvím ČSV poskytovány dotace z EU. Lze 

poskytnout dotace max. 90% pořizovací ceny, přičemž je stanovena i maximání částka na 

jednotlivá zařízení. Bližší informace na webu ČSV. Cena pořizovaného vybavení musí být 

celkem alespoň 20 tis. Kč, což pro včelaře s pár včelstvy je prakticky nepoužitelné.  



Do CIS byla implementována veškerá evidence včelařů, stanovišť, organizační struktury ZO, 

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

František Bureš, místopředseda Jaroslav Klíma a pokladník Lenka Egertová.  

Aktuální informace naší ZO jsou uvedeny na našem webu www.vcelari-krivoklat.cz, který 

spravuje př. Jan Rajský. 

Přiznaný výnos medu v loňském roce byl cca 10 t oproti 13 t v roce 2018. Výnos vosku 

258 kg a počet odchovaných matek 114. Ne všichni však vyplňují odpovědně statistiku. 

Stanoviště bez oplocení musí být označena registračním číslem chovatele a kontaktem 

(telefon). 

 

Přednesl jednatel př. Jan Rajský 

 

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

