
Včelařský spolek pro Mladou Boleslav a okolí z.s. 

 
 

Zápis z Valné hromady VSMBO 
konané dne 23. 11. 2019 v Domě kultury v Mladé Boleslavi. 

 
1. Úvodem přítel Šturma omluvil primátora Mladé Boleslavi MUDr. Raduana Nwelatiho za neúčast na 

valné hromadě. 
2. V hodnocení činnosti spolku od 30. 3. 2019 krátce shrnul letošní sezonu. Vyzdvihnul zejména 

netradiční průběh počasí v rozhodujících jarních měsících, průběh snůšky, zvýšenou rojivost a 
v neposlední řadě zvýšený výskyt náhlého kolapsu včelstev (CCD) na podzim.  
Zdůraznil dodržování podmínky používání veterinárních léčivých prostředků (VLP) při podzimním 
ošetření jen za bezplodého stavu včelstva, aby se tím zabránilo vývoji rezistentních roztočů.  
Ve svém hodnocení upozornil na zvýšenou úmrtnost včelstev v dalších krajích a sousedních státech. 
K této skutečnosti a k dalšímu směřování včelařského oboru se 20. a 21. 11. 2019 konalo setkání 
rozhodujících subjektů z oblasti včelařství se zástupci státní zprávy (MZe, SZIF a organizace 
zastupující včelaře) v SOUV Nasavrky.  
Z diskuze ke strategii zvládnutí CCD vyplynuly na jednání požadavky na omezení dovozů včelstev a 
matek a hlavně požadavek soustředění se na rozchovávání místních linií včel, které jsou 
přizpůsobené lokálním nákazovým podmínkám. 
Ve své zprávě přítel Šturma dále zhodnotil nákup dotovaného krmiva pro včely a poděkoval příteli 
Žahourkovi za jeho uskladnění a iniciativu při distribuci.  
Poděkoval také všem organizacím a obcím, které poskytly finanční prostředky na činnost VSMBO 
(Mladá Boleslav, Kosmonosy, Hrdlořezy, Karlovice, Bradlec, Nepřevázka, Židněves, Čistá, Písková 
Lhota, Hrubá Skála, Dalovice, Bukovno, Březno, Zemědělská společnost Bukovno, ZEA-LAND 
Roudný). 
Příteli Hužerovi poděkoval za zpracování elektronických dat a další aktivity pro spolek. 
Závěrem hodnocení zmínil smutnou událost, která potkala přítele Janovského. Neznámý vandal mu 
zapálil a zničil celou včelnici. Na obnovu byla schválena částka ze svépomocného fondu ve výši 
9.122,- Kč, která mu bude poslána na účet. 
Přítel Tobiška následně přednesl vyhodnocení letošní sezony za oblast Hruboskalska. Zmínil zejména 
vysokou úroveň spolkové činnosti (účast na akcích 54%) a velký zájem o odborné přednášky 
(Apiterapie). 

3. Přítel Volf podal informaci o zdravotním stavu včelstev. U členů VSMBO se na závěr sezony vyskytlo 
CCD u 15 % včelstev. V komentáři  článku Tomáše Ivanského k aktuálnímu stavu CCD (zveřejněný 
na webu VSMBO) připomněl základní principy jak postupovat, aby se tato situace v příští sezoně 
neopakovala s tak velkou intenzitou. 

4. Přítel Radoš přednesl zprávu o hospodaření k 30.9.2019 a návrh rozpočtu na příští rok 2020. Obě 
zprávy byly jednomyslně schváleny. 
Dotace na zazimování včelstev 1.D je stanovena MZe na letošní rok ve výši 154,- Kč/ včelstvo. 

5. Jednatel přítel Hužera vyhodnotil elektronické zpracování dat pro VSMBO, zejména hlášení na  
Českomoravskou společnost chovatelů a elektronické podání žádosti o dotaci 1.D. Podle elektronické 
evidence členské základny má k 23. 11. 2019 VSMBO 150 členů. 

6. Přítel Volf vyhodnotil záměr pořídit pro VSMBO válce na lisování mezistěn. Pro spolkové využití 
nejsou v současné době u VSMBO podmínky. Pro stabilní umístění potřebné technologie chybějí 
prostory a s rotací zařízení po jednotlivých včelařích jsou špatné zkušenosti. V současné etapě se 
ověřuje možnost nízkonákladové výroby mezistěn v domácích podmínkách na silikonových 
matricích. První výsledky této metody s doprovodným komentářem předvedl přítel Plaček. 

7. Přítel Kolátor přednesl zprávu za kontrolní komisi. Detailní kontrolní zpráva bude podána na jarní 
členské schůzi. 
Navrhl vyplatit pokladníku a jednateli na dohodu odměnu každému ve výši 4 000,- Kč čistého. 
Odměny byly jednomyslně schváleny. 

8. Diskuse 
- 13. a 14.3. 2020 se bude konat Včelařská výstava v Ostravě. 



Včelařský spolek pro Mladou Boleslav a okolí z.s. 

 
 

- přítel Šturma podal informaci z konference COLOSS konané v Olomouci na téma „Zdravotní 

problematika v chovech včel. 

- přítel Šturma podal informaci z jednání ve dnech 20. a 21. 11. 2019 v Nasavrkách o dalším 
směrování včelařského oboru. 

9. Přítel Tobiška přednesl závěrečné Usnesení z Valné hromady, které bylo jednomyslně schváleno. 
 
V Mladé Boleslavi 23.11.2019 
 
Zapsal: Ing. Jiří Volf v.r. 


