
Zpráva o činnosti ZO ČSV Křivoklát za uplynulé období 2020 

V roce 2020 zůstal výbor ve stejném složení jako v předchozím roce - předseda př. Zdeněk 

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

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

stejném složení zůstala i kontrolní komise - předseda př. Miroslav Pecha, členové př. 

Mariana Dukátová a př. Lukáš Vokoun. Sídlo je stále Křivoklát 166. Přibyl nový důvěrník př. 

Lukáš Vokoun pro Křivoklát, tento okrsek vznikl rozdělením původního okrsku, který 

zahrnoval i Písky, kde zůstal důvěrníkem př. Jaroslav Klíma.  Výbor se scházel operativně 

podle potřeb ZO ČSV, s ohledem na hygienicko-epidemiologickou situaci bylo vše řešeno 

spíše korespondenčně, nebo telefonicky.  

Nekonala se obvyklá podzimní schůze výboru následovaná členskou schůzí za účelem 

výplaty dotací. To bylo způsobeno jednak hygienicko-epidemiologickou situací, ale také tím, 

že bylo odloženo přiznání dotací MZČR z důvodu nesouladu žádaných dotací a ústřední 

evidencí včelstev ČMSCH. Řada členů neměla poslaná hlášení o počtu včelstev vůbec, nebo 

se neshodoval počet včelstev se žádostí. MZČR ponechalo lhůtu k nápravě a dotace tak byly 

přiznány až počátkem března 2021. Výsledná dotace na jedno včelstvo činí 158,41 Kč.      

V roce 2020 nebyla pořízena žádná nová technika. Bylo v plánu zakoupit další kompresor, 

nebyla však vypsána příslušná dotace, a tak byl nákup prozatím odložen. Proběhla oprava 

dvou vyvíječů aerosolu, která byla původně plánována již v roce 2019.  

V současnosti má naše ZO 60 aktivních včelařů, počet včelstev členů naší ZO je 701 (69 

stanovišť), k tomu je na území ZO dalších 207 včelstev 15 členů jiných ZO (18 stanovišť) a 19 

včelstev 2 neorganizovaných včelařů. Celkem tedy 927 včelstev 77 včelařů na 89 

stanovištích, což je jen nepatrně více, než o rok dříve. V roce 2020 přibyli dva noví členové 

naší ZO - př. Petr Hudeček, stanoviště Roztoky (důvěrník př. Franta Bureš) a př. Eliška 

Šretrová, stanoviště Malá Buková (důvěrník př. Pavel Moucha). O ukončení členství 

požádala př. Jana Steidl-Kindernayová, která nyní včelaří jako neorganizovaný včelař a př. 

Danuše Vališová, která již nevčelaří.  

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 6,1 t oproti 9,7 t v roce 2020. Výnos vosku 

219 kg a počet odchovaných matek 44. Ne všichni však vyplňují odpovědně statistiku. 

 

jednatel př. Jan Rajský 
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