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Výroční zpráva pro investory za rok 2022 

  

Zdravím všechny investorky a investory, 

jsem rád, že se naše včelí rodina rok od roku rozrůstá. Pro rok 2022 je aktivních již 172 investorských 

včelek u . Podařilo se mi dokončit „továrnu na med“, kde máme všechny naše aktivity na jednom 

místě, a tak můžeme pozornost zase věnovat rozrůstání farmy do šířky. Proto pro rok 2023 s vysokou 

pravděpodobností otevřeme další včelky k zainvestování. 

V minulém roce jsme museli sáhnout k prvnímu a výraznému posunu ceny za investiční včelky 

směrem nahoru. Oceňuji, že naprostá většina z vás cenu akceptovala. Nakonec došlo v ekonomice 

k černému scénáři. Inflace se pohybuje nad 15 % a u potravin je to ještě více. Většinou jsme u nás 

nastavovali ceny na celý rok a bohužel se dostáváme do fáze kdy pravděpodobně i na podzim dojde k 

dalšímu zvyšování našich nákladů a tedy i cen medů. Vše ukáže až to, jaký bude mít na podzim vliv 

poptávka a nabídka na trh s medem. Proto prosím mějte letos strpení s aktualizací cen pro rok 2023. 

Termín oznámení cen bych viděl do 31.12.2022. Osobně si myslím že se to bude pohybovat v pásmu 

130-140 Kč za vytočené kilo. Důležité pro Vás je, že letos nehodlám využít inflační doložky a platí 

tedy ceny dle uzavřeného dodatku. 

Jsme si vědomi, že jednou z našich slabin je komunikace s Vámi, investory a investorkami, skrze 

emailové hromadné rozesílání. Na zlepšení způsobu vzájemné komunikace intenzivně pracujeme. 

Prozatímní řešení je v tuto chvíli ve formuláři, který naleznete v příloze emailu. Na stole je i tvorba 

aplikace pro investory tak, abychom vše podstatné měli na jednom místě. Určitě mi napište do 

poznámek k objednávce co si o tom myslíte a uvítáme jakékoli Vaše nápady na vylepšení. Postupně 

se snažím investiční včelky co nejvíce zjednodušovat. Díky novým obchodním vztahům máme i lepší 

logistiku a mohu pro letošní rok investorům zajistit dopravu levněji.  

Každý investor má dopravu pouze 200 Kč bez ohledu na vzdálenost a množství včelstev. 

Nezapomeňte, že pro letošní rok je nutné udělat objednávku přes formulář přiložený k emailu. 

Pokud by jste si nevěděli rady s formulářem zavolejte mi na 775647446 rád vám pomohu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Včelařská sezóna 
 

Včelařská sezóna u nás začala loni po zakrmení včelstev. Po dvou snůškově mizerných letech jsme 

nechtěli včely drancovat a nadměrně je rozšiřovat. Proto jsme zazimovali „pouhých“ 350 včelstev. 

Loňská sezóna byla pro mě velmi náročná v tom, že souběžně s medobraním a obsluhou včelstev 

jsem budoval novou provozovnu (pracovně nazvanou jako „Továrna na med“). Foto 1-4. Továrna na 

med je v tuto chvíli hotová a já se můžu na plno věnovat včelkám. Z jara jsme vybudovali nové 

stanoviště pro 30-40 včelstev umístěné poblíž Svitav. Foto 5. Do sezóny jsme šli s počtem včelstev 

určených na produkci medu 292ks. 

Teplé jaro včelkám velmi přálo. Velice rychle se dostaly do síly a byly připravené nanosit květový 

med. Květového medu v konečných číslech bylo vytočeno neuvěřitelných 8 186 kg!!! 

(28 kg/včelstvo). Bylo rozjeto na rekordní medovou sezónu, ale bohužel deštivé počasí neumožnilo 

získat pořádnou snůšku z lip a lesů. Celková výtoč smíšeného lesního medu byla 2 352 kg 

(8 kg/včelstvo).  

I Tak se jedná o velmi dobrý výsledek! 

 

Novinky 

V lednu jsme začali s výrobou speciálů. Medů, které jsou ochuceny o lyofilizované ovoce. Foto 5. 

Medy jsou výborné pro děti a je to zdravé a sladké mlsaní. Zkušební testy byly provedeny na vlastních 

potomcích, kterým moc zachutnaly. Vždy si malá při návštěvě „medové továrny“ odnáší jahodový 

nebo malinový med a vzít si ho nenechá.  

Dále máme medy s extrakty Hřebíčku, kurkumy a pepře. Spojili jsme se se začínající firmou 

z Olomoucka, která vytváří velmi silné extrakty z bylin a koření, které poté mícháme do pastovaných 

medů (viz Foto 6). 

Více informací k medům naleznete na našich stránkách : www.medfarm.cz/medy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.medfarm.cz/medy


FOTOGALERIE 

1. Bývalá pivovarská sladovna se změnila na „Továrnu na med“ 

                

2. Naše nová medárna. Zde vytáčíme a zpracováváme med

 



3. Sklady obalů

 
4. Sklady vytočeného medu

 
 

 

 

 

 

 



5. Speciální medy s lyofilizovaným ovocem 

 
 

 

6. Speciály s extrakty koření a bylin 

 

 

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

Dne: 29.7.2022  
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