
Výroční zpráva za rok 2014 

 

Vážení přátelé, dovolte, abych Vám v roce 2015 popřál hodně zdraví a mnoho příjemných 

včelařských zážitků. Každoročně se zde scházíme na výroční členské schůzi včelařů, kde 

hodnotíme rok minulý a zároveň se snažíme naplánovat naši činnost v novém roce tak, aby byla 

přínosná pro většinu nás včelařů. Letošní rok je ještě výjimečný tím, že je volební. 

Krátce se pokusím zhodnotit minulé období. Tradičně jsme zorganizovali celou řadu 

přednášek, převážně zaměřených na zdraví včel. A to přednášky MVDr. Radka Hubače, Ing. 

Jiřího Zigali, MUDr. Leoše Dvorského, MVDr. Zdeňka Klímy, atd.  Velice dobře hodnotím 

poslední zájezd na oplozovací stanici v Rakouském Mistelbachu, zajímavá byla i návštěva 

stanoviště v Poysdorfu, kde nás doprovázel přítel Vít Marada. Představil nám systém hodnocení 

matek, izolace matek před podzimním léčením, atd. 

Také jsme vyhráli spor s okresní organizací včelařů, ohledně neoprávněných poplatků za 

léčivo. Každoročně zajišťujeme sklenice a víčka na med, etikety, v loňském roce se uskutečnil i 

společný nákup cukru. Zajistili jsme pro každé naše včelstvo regulovatelný odpařovač kyseliny 

mravenčí YANNICK včetně rozlévané kyseliny mravenčí. Uskutečnilo se plošné vyšetření na 

mor z medu, stále bojujeme s roztočem Varroa destruktor. Malým zklamáním pro mne bylo, 

přemnožení roztoče v loňském podletí, přestože jsme použili kyselinu mravenčí. Ale 

uvědomíme - li si, že konec července a srpen byli neobyčejně vlhké, Při venkovní vzdušné 

vlhkosti, která se skoro celou dobu pohybovala kolem 90 až 95%, se lze domnívat, že při této 

vlhkosti je účinnost kyseliny mravenčí nižší. Zde nás čeká ještě mnoho práce, hledaní dalších 

přírodních látek a zkoušení jiných organických kyselin. 

Nezapomínejme na běžná včelařská opatření ve včelstvech v boji proti roztoči. Jako 

pravidelné vyřezávání trubčího plodu, zamezení plodování na podzim před léčením, chov 

plemene včel, které má pauzu v plodování. Rozchovávejme včelstva s největším čistícím 

pudem. Podpoříme li včelstva včasnou a pravidelnou obměnou včelího díla, věřím, že budeme 

chovat zdravá a vitální včelstva, která nám zajistí dostatečné opylení a od kterých pak budeme 

mít i dostatek zdravých včelích produktů. 

Připomínám, že nadále máme možnost potřebné informace získávat, ale i předávat na našich 

internetových stránkách, které vede, aktualizuje a dotváří přítel Zdenek Klapálek. Zároveň vede 

celou agendu kolem dotací, léčení, nových členů. Chci upozornit na možnost nákupu našich 

etiket u přítele Vladimíra Dostála, který zároveň vede veškerou účetní agendu a střeží naši kasu. 

Jdou přes něho veškeré nákupy a prodeje sklenic, cukru, odpařovačů apod. Přítel Čupr se stará 

velice obětavě o veškerou distribuci léčiv Varidolu a Formidolu, zajišťuje rozlévání kyseliny 

mravenčí, sběr a balení měli na vyšetření apod. 

Těší mne, že naši nejmenší včelaři pod vedením Zdeňka Vraspíra, Reiny Raaschové, Růženy 

Karmazínové a Pavla Šafra úspěšně pronikají do tajů včelařské praxe. 

Jsem rád, že zde máme možnost nákupu včelařských potřeb přes manžele Pavlišovi ze 

Sebranic. Také chci poděkovat všem obecním úřadům, které přispěli na udržování dobrého 

zdravotního stavu včelstev v naší organizaci. 

Závěrem chci poděkovat všem Vám včelařům, všem důvěrníkům, protože chod naší 

organizace a hlavně udržení zdravých včelstev by bez vaší spolupráce nebylo možné. Nadále se 

výbor a důvěrníci budou setkávat každou poslední neděli v měsíci a řešit celou řadu našich 

aktuálních včelařských problémů. 

 

Děkuji za pozornost Ing. Miroslav Totušek. 

 

 

 

 

 

 



Zpráva o činnosti za rok 2014 

 

Vážení přátelé včelaři,   (Rok 2013) 

dovolte, abych Vás seznámil s některými organizačními údaji. Naše organizace měla k 31. 12. 2014 

celkem 68 (64) členů řádných a 3 (3) členy neorganizované. U organizace pracovaly 2 včelařské 

kroužky pod vedením Reiny Raaschové a Zdeňka Vraspíra.  

Organizovaní včelaři ke konci roku 2014 zazimovali 811 včelstev, v roce 2013 to bylo 768 

včelstev. Neorganizovaní včelaři zazimovali 7 včelstev, v roce 2013 to bylo 8 včelstev. Včelařský 

kroužek ve Věcově zazimoval 2 včelstva, v roce 2013 to byly 3 včelstva. Kroužek v Jimramově 

zazimoval 1 včelstvo, v roce 2013 to byly 0 včelstev. Oproti minulému zazimování stoupl počet 

včelstev o 42 včelstev na celkem 821 včelstev.  

Organizovaným včelařům vyprodukovali jejich včelstva 12007 kg (14493) medu, to je v 

průměru na jedno včelstvo 14,81 kg (18,8) medu. Vosku bylo vyprodukováno 489,- kg (472), to je 

v průměru na jedno včelstvo 0,6 kg (0,6) vosku. Celkem našim včelařům vyprodukovala včelstva 

12222 kg (14668) medu a 501,2 kg (483) vosku. 

Dotace na zazimované včelstvo byla přiznána ve výši 126,- Kč. Členský příspěvek byl ve 

výši 200,- Kč a 16,- Kč na každé včelstvo. 

Naše organizace uspořádala v minulém roce dvě vzdělávací přednášky.  První přednáška 

přítele MUDr. Radka Hubače z Rokytna u Sezemic na téma „Tlumení nákaz včelstev během roku“ 

proběhla 16. 3. Zde v restauraci Jimram. Přednášky se zúčastnilo 31 včelařů. Druhá přednáška na 

téma „Šlechtitelská práce v chovu včel“ proběhla při zájezdu 7. 6. do Rakouska a to Mistelbachu, 

kde se nachází oplozovací stanice a Poysdorfu kde má přítel Vít Marada stanoviště včel. Poté jsme 

se vrátili na Jižní Moravu, kde jsme navštívili zámek Lednice. Zájezd jsme zakončili společnou 

večeří v restauraci Obecní dům.   

 

Dále vám chci sdělit, že v letošním roce oslaví životní jubileum tito naši členové: 

 

Přítel  Dostál Vladimír z Jimramova    60 let Září      (22. 09. 2015) 

Přítel  Fiala Ivo  z Nového Jimramova  60 let Srpen        (20. 08. 2015) 

Přítel  Suchý Zdeněk  z Krásného   60 let Červenec    (27. 07. 2015) 

Přítel  Čupr Josef  z Jimramova   65 let Říjen      (28. 10. 2015) 

Přítel  Jelínek Jan  z Nového Jimramova  65 let Říjen  (30. 10. 2015) 

Přítel  Kratochvíl Jaroslav z Hlubokého   70 let Říjen      (24. 10. 2015) 

Přítel  Nebesáček Jiří  z Hlubokého   75 let Září      (02. 09. 2015) 

Přítel  Procházka Josef z Jimramovských Pavlovic 75 let Květen        (16. 05. 2015) 

Přítel  Slavíček Bohumil z Borovnice   75 let Listopad (18. 11. 2015) 

Přítel  Svoboda František z Dalečína   75 let Květen      (18. 05. 2015) 

Přítel  Brouček Miloslav z Věcova   80 let Březen      (01. 03. 2015) 

 

 

Tímto všem jmenovaným přeji hodně zdraví a mnoho dalších životních a včelařských 

úspěchů do dalších let.   

Děkuji za vaši pozornost Zdeněk Klapálek. 

 


