
Výroční zpráva 
 

Myslím si, že za rok 2007 má většina z nás celou řadu nových včelařských zážitků a 
vzpomínek.  

Včelaření je velmi užitečnou činností svému nejbližšímu prostředí. Bylo prokázáno, že 
více jak 90% užitku dávají včely opylováním rostlin a zbytek přínosu jsou včelí produkty. 
Ze zemí, kde z různých důvodů přišli o včely, víme, jak vypadá krajina bez včel a jak 
obrovské škody v konečném důsledku přináší. 

Hovořím o tomto proto, že včelaření se stává stále složitější pro výskyt různých 
nemocí a parazitů. Jedná se o téměř plošný výskyt roztoče Varroa destructor, který následně 
může rozšiřovat celou řadu virových onemocnění včel a plodu. V naší republice se objevily 
v letošním roce poměrně velké alarmující ztráty včelstev s podobnými příznaky jako před 
několika lety v USA a později v západní Evropě, kde tento jev byl označen jako CCD 
„Colony Colapse Disorder“ Velké ztráty včelstev jsou i na našem bývalém okrese na 
Bítešsku.    Myslím si, že hlavní příčinou je přemnožení roztoče Varroa destructor a následné 
namnožení celé řady virů. „alfa, beta, gama“, ale do úvahy se berou elektromagnetické vlny, 
stress při kočování, geneticky upravené rostliny, nové systemické pesticidy, Nosema ceranae, 
a dosud neznámé mikroorganismy, hlavně viry, které opět souvisí s přemnožením roztoče, 
stále nebezpečná Nosema spojená v naší oblasti s téměř pravidelnou melacitózní snůškou, 
blížící se nebezpečí nákazy „malý úlový brouk – thumida“ se správným českým názvem 
Leskňáček úlový, objevují se stále nová ohniska moru včelího plodu. Na podzim minulého 
roku nás trochu znepokojilo ohnisko moru v nedaleké Jedlové. 

V loňském roce na jaře jsme museli přeléčit 8% včelstev na varroazu, v podletí jsme 
použili Gabon, a na podzim Varidol FUM a částečně Varidol AER. 
Výsledky vyšetření měli, v letošním roce nám říkají, že budeme na jaře muset přeléčit 3,6 % 
včelstev. Jsem rád, že mohu konstatovat, že díky rozvážnosti a dlouholetým zkušenostem 
přítele Cika, a spolupráce nás včelařů se nám daří odolávat nejhoršímu, ztrátám včelstev ve 
velkém. Všechny tyto skutečnosti nás vyzývají k ještě větší ostražitosti a důslednosti v boji 
s celou řadou nemocí. 

Co se týká dalších včelařských akcí: 
V březnu jsme uspořádali odbornou přednášku přítele Ing. Antonína Přidala z Mendlovy 
zemědělské university v Brně. V červenci jsme měli možnost se zúčastnit odborného 
včelařského zájezdu k příteli Kolomému ve Starém Městě u Bruntálu a k příteli Ing. Rybkovi 
z Hradce nad Moravicí. 

Nadále se pravidelně a to poslední neděli v měsíci setkává výbor a včelaři naší 
organizace, kde se řeší aktuální včelařské problémy.  Proběhla celá řada osobních konzultací 
s  odborníky, s pracovníky z Výzkumného ústavu včelařského či běžných včelařských 
praktiků.  Průběžně jsme zajišťovali přednášející na seminář na Skaláku „Udržitelný rozvoj 
chovu včel“.  Opět se uskutečnilo také několik setkání přímo na včelínech a včelnicích. Velice 
zajímavé bylo setkání a seznámení se s prostory a včelínem, které využívá včelařský kroužek 
ve Věcově. Pro činnost tohoto kroužku jsme požádali na kraj Vysočina, o grant na rozvoj 
činnosti, který byl schválen. Celková výše našeho požadavku činila 58 tis. Jedná se o 
medomet, vyvíječ páry, úly, pracovní pomůcky, atd. Povedlo se nám vybavit jednatele novým 
notebookem-počítačem. 
  Nadále máme možnost potřebné informace získávat, ale i předávat na našich 
internetových stránkách, které vede, aktualizuje a dotváří přítel Klapálek. Pochvala na tyto 
stránky padla i ze strany zástupců kraje Vysočina, při vyjednávání záštity hejtmana nad 
seminářem na Skalském Dvoře, který se uskuteční 13. dubna. 



Také aktualizace včelařského programu a účetního programu patří do kompetence 
našeho jednatele a částečně pokladníka Vladislava Dostála, který velice dobře hospodaří 
s naší kasou. 

Těší mne, že mladí včelaři, pod vedením přítele Zdenka Vraspíra se úspěšně 
zúčastňují soutěže mladých včelařů. 

Pokračuje rozchov kvalitních matek, a to Pekařovských matek u přítele Broučka a 
rozchov Singrovek u přítele Novotného. 

 
 

Krátce k našim včelím produktům: 
Odbyt a prodej medu s vlastními sklenicemi a etiketami považuji za stabilizovaný a 

myslím si, že se nachází na jedné z nejvyšších úrovní. V důsledku velkých ztrát včelstev, lze 
předpokládat mírné navýšení ceny medu. (90-100 Kč za 1 kg.) Případné přebytky medu celá 
řada našich včelařů zpracovává v další velice zajímavý produkt, a to v medovinu. Právě 26. 
prosince u Totušků v Jimramovských Pavlovicích jsme měli možnost zakončit rok 2007 a 
zároveň porovnat 17 vzorků medoviny. Degustační komisi tvořila většina členů výboru 
doplněná o hosty ze Sebranic a z Hulína. Zvolený předseda degustační komise Jaroslav 
Kratochvíl z Hlubokého a Brna nejdříve všechny členy upozornil na většinu úskalí degustace 
a všech 17 vzorků bylo hodnoceno anonymně za pomocí 20 bodové stupnice. 
      Koncem roku ještě několik zástupců naší organizace čekalo velice milé setkání 
s nejstarším a zasloužilým členem organizace, s přítelem Rudolfem Petrem z Daňkovic, který 
koncem roku oslavil 90. narozeniny. Po přání mnoha dalších let v plném zdraví nakonec 
debata sklouzla k praktickým zkušenostem se včelařením.  Musím přiznat, že od přítele Petra 
se stále máme čemu přiučit, a i v devadesáti letech se chová jako  PŘITEL. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem Vám včelařům, všem důvěrníkům, protože chod 
naší organizace a hlavně léčení včelstev by bez Vaší spolupráce nebylo možné. Myslím si, že 
včelaření je o vzájemné spolupráci, včelu nelze zavřít na dvorku nebo v ohradě a jsem rád, že 
totéž platí i o společné činnosti naší včelařské organizace.  
 

Ještě bych chtěl poděkovat obecním úřadům a všem, kteří naše žádosti o příspěvek na 
včelaření v loňském roce podpořili, jmenovitě: 

OÚ Věcov   3 105,00 Kč       
OÚ Borovnice  3 000,00 Kč 
OÚ Dalečín       2 000,00 Kč 
OÚ Jimramov        1 000,00 Kč 
OÚ Nový Jimramov           2 000,00 Kč 
OÚ Krásné                  500,00 Kč   
OÚ Javorek               500,00 Kč 
OÚ Unčín      500,00 Kč   
OÚ Daňkovice     500,00 Kč   

 
      Dále bych chtěl všechny pozvat na odborný seminář na Skalském Dvoře konaný 13. 
dubna v neděli a zároveň Vás požádat o spolupráci s přípravou této poměrně veliké včelařské 
akce. 

Chci popřát všem, kteří rádi včelaří a včely si oblíbili, hodně štěstí a zdraví v roce 
2008. 

Děkuji za pozornost Ing. Miroslav Totušek                                                                                          
 
      

 



 Zpráva o činnosti 
 

Vážení přátelé včelaři, 
dovolte, abych Vás seznámil s některými organizačními údaji. Naše organizace měla k 31. 12. 
2007 celkem 69 členů řádných a 4 členy neorganizované. U organizace pracuje 1 včelařský 
kroužek pod vedením přítele Zdeňka Vraspíra.  

Ke konci roku 2007 ukončili svoji včelařskou činnost  přítel Hakl Miroslav 
z Dalečína, přítel Kubík František z Jimramova. Do naší organizace vstoupil od 1. 1. 2008 
přítel Pavliš Jiří ze Sebranic.  

Organizovaní včelaři ke konci roku 2007 zazimovali 736 včelstev, v loni to bylo 707 
včelstev. Jeden náš včelař včely neměl. Neorganizovaní včelaři zazimovali 17 včelstev, 
v loňském roce to bylo 19 včelstev. Včelařský kroužek zazimoval 2 včelstva, v loňském roce 
to byly 2 včelstva. Oproti minulému zazimování stoupl počet včelstev o 27 včelstev na 
celkem 755 včelstev. Průměrný počet včelstev na jednoho řádného člena je necelých 11 
včelstev a průměrný počet včelstev na jednoho neorganizovaného člena je 4,25 včelstva.  
 
Dotace na včelstvo byla přiznána ve výši 153,- Kč. Členský příspěvek byl ve výši 200,-Kč 
 
Dále vám chci sdělit, že v letošním roce oslaví životní jubileum tito naši členové: 
Tlustoš Vratislav  Jimramovské Paseky 12 Sněžné  75 let 23.05.1933 
Hrbas Zdeněk   Borovnice 108  Jimramov 75 let 02.06.1933 
Lorenc Jiří   Borovnice 107  Jimramov 70 let 13.03.1938 
Houdek Gustav  Dalečín 145   Dalečín 65 let 07.12.1943 
 

Tímto všem jmenovaným přeji hodně zdraví a mnoho dalších životních a včelařských 
úspěchů do dalších let.   

Děkuji za vaši pozornost.  
 


