
Medová farma Svitavy 
 

Výroční zpráva pro investory za rok 2021 

 

Včelařský rok 2020/21 je zdárně u konce. Nebyl to jednoduchý rok. Loni se nám sice podařilo po bídné 

sezóně zazimovat 450 včelstev s pozitivním výhledem do nadcházející sezóny, avšak první rána dorazila 

hned na podzim když nám začala hynout včelstva. Tak jako lidstvo bojovalo s Covidem, včely mají také 

svého nepřítele Varroa Destruktor. Malý brouk, který se přisává na včely a oslabuje je a navíc je 

přenašečem různých virů, které mohou být pro včely likvidační. Na podzim první várce nám odešlo 100 

včelstev. Časně z jara uhynulo dalších 105 včelstev. Takže do sezóny 2021 jsme šli s finálním počtem 

245 včelstev. Investory samozřejmě úhyny nemusí trápit a mají nárok na med z přeživších včelstev, ale 

uvádím je zde pro úplnost informací.  

Letošní sezona začala na jaře velice chladným počasím. Duben byl mrazivý a v květnu se teploty 

pohybovaly okolo 10 stupňů, které nejsou pro včely vhodné. Ovocné stromy prakticky vykvetly bez 

přítomnosti včel. Moc si nedovedu představit jak by včely přežily takové podmínky bez zásahu a krmení 

včelaře (kombinace špatného snůškového roku 2020 a dlouhého chladného jara). Spousta včelařů 

muselo včely přikrmovat, aby je udrželi při životě. Přiznávám se, že jsem koncem května byl hodně 

skeptický, neboť ani předpověď počasí nenaznačovala nějaký zvrat. Obvykle začátkem června již 

vytáčíme, ale tento rok byly úly prázdné.  

Naštěstí se počasí v druhém týdnu června udobřilo a včely konečně začaly fungovat. Odvedly opravdu 

hodně práce a za 14 dní intenzivní snůšky se úly naplnily. První stáčení jsme vytočily 3.144 kg 

květového medu. Včelám jsme nějaký med ve včelstev nechali a druhé a poslední točení naplánovali po 

odkvětu lip. Koncem července jsme vytočili 2.231Kg medu (1.191Kg zbytky květového a 960 

smíšeného lesního medu). Blíže viz přehledová tabulka.  

  

Celkový počet včelstev pro rok 2021/22 245 

Z toho investičních včelstev pro rok 2021/22 147 

Celkový výnos medu v roce 2021 5 375 Kg 

Z toho květový med 4 415 kg 

Z toho smíšený med 960 kg 

 

Průměrný výnos na jedno včelstvo je tedy 21,93 Kg. Každý investor má tedy nárok na 18 Kg 

květového a 4 Kg smíšeného medu, případně peněžitou náhradu dle podmínek konkrétní smlouvy. 

 

Možnosti odběru – Aktivní investoři: 

Aktivní investoři, kteří alespoň část výnosů odebírají v medu, mohou využít následné možnosti 

odběru: 

1) med ve kbelíku- do kbelíku se vejde 40 kg medu. Cena kbelíku 200 Kč (možné kbelíky měnit v 

dalších sezónách)  

2) med ve sklenici- cena 10kč/sklenice  

3) med ve sklenici s etiketou medové farmy- cena 10 Kč/sklenice. 

4) med ve sklenici s etiketou Investorskou- jméno investora na sklenici, cena 14 Kč/sklenice.  



5) med lze zpracovat po dohodě do jakýchkoli sklenic. Skladem máme ještě 600 g sklenice. 

Sklenice našeho dodavatele naleznete na www.vceliskolka.cz 

 

Vzhledem k nedostatku medu, který na trhu panuje, bychom uvítali, pokud by investoři alespoň z části 

využili směny medu za další medové produkty, které nabízíme: Víčkovice (medová slivovice), 

Medovina, včelí pyl Perga. Tyto produkty je možné za med směnit v následujícím poměru: 

• 3kg medu lze vyměnit za 2x0,5l Víčkovice  

• 2kg medu lze vyměnit za 3x0,5l Medoviny (příchutě klasická, mandlová, ořechová, cherry) 

• 3kg medu lze vyměnit za 2x100g Pylu Perga 

Stejně tak investoři, kteří mají ve smlouvě již dohodnutý odběr a nestihli zvýšit odběr medu v termínu 

uvedený ve smlouvě nebude vyšší odběr umožněn. Med se kterým jsme jako Medová farma Svitavy 

počítali už je prakticky všechen prodán. Moc nás to mrzí, ale jako kompromis navrhujeme využití 

Víčkovice, Medoviny nebo Pergy jako náhradu medu v uvedených poměrech. 

Prosím o zaslání vámi zvolené varianty a případné směny zboží na email spacek147@gmail.com  

Po dohodě odběru obdržíte platební údaje na emailovou adresu/telefon. Platba se bude skládat z ročního 

poplatku a nákladů s ohledem na zvolený způsob balení. Po obdržení platby zásilku připravíme a 

vyexpedujeme. Očekáváme, že k expedici investorských medů dojde v průběhu září. 

 

Možnosti odběru – Pasivní investoři: 

Pasivní investoři uhradí roční poplatek ve výši 2.000,- Kč na účet 2701786682/2010 a do zprávy pro 

příjemce napíší své jméno. Medová farma jim následně uhradí platbu 2.500,-Kč, tak aby dostála slibu 

výnosu 5%.  

 

!!Dále upozorňujeme investory, že vzhledem k situaci, která ve včelařské obci nastala (Úhyny, dvě 

špatné sezóny za sebou a zvýšená poptávka po medu díky Covidu), jsme se rozhodli jít s cenou 

medu razantně nahoru!! 

• Cena květového medu ve sklenici je nyní 199 Kč. 

• Cena lesního medu 249Kč. 

Současná situace se nepromítá jen do zvyšování cen medu, ale také nákladů. Z těchto důvodů budou 

smlouvy pro rok 2021/22 upraveny. Pravděpodobně půjde o dodatel stávající smlouvy. V průběhu září 

bych měl připravit nové podmínky. Z důvodu úhynů tento rok nebude otevřeno další kolo nákupů 

investorských včelek. Chtěl jsem držet počet investorských včelek na úrovni max 50% všech včelstev 

což se letos nepovedlo. Zájem o investiční včelky předčil má očekávání. V nových smlouvách budou 

s vysokou pravděpodobností zvýhodněni stávající investoři před investory novými. 

 

Vytvořil : Jan Špaček, jednatel firmy Investiční včelky s.r.o  

Dne: 11.8.2021 
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