
Výroční zpráva za rok 2008 
 

Vážení přátelé, jsme na počátku roku 2009. Všichni jsme o rok starší. Celá řada oborů 
prodělává hospodářskou krizi/ sklářství, automobilový průmysl, zemědělství – výkupní ceny – 
mléko pod 6 Kč apod. 

Jsem rád, že mohu konstatovat, že včelařské produkty jsou v kurzu a můžeme si přát, 
aby tento vývoj pokračoval i nadále. Ale já bych zde, s vaším svolením, se chtěl nejdříve 
poohlédnout zpět a zhodnotím rok minulý po stránce včelařské. Myslím si, že za minulý rok 
máme všichni celou řadu nových včelařských poznatků, zážitků a vzpomínek. Vlastně jsme se 
zde sešli také proto, abychom si svoje zkušenosti a poznatky zde předali. K některým 
zážitkům trochu přispěla i naše včelařská organizace. Nelze zapomenout počátkem dubna na 
nabitý odborný včelařský seminář v pořadí druhý na Skalském Dvoře.  Přednášky MUDr. 
Brožek, Kašpaři, Sojka, Linhart, diskuse v zákulisí, ukázky medometů, prodej včelařských 
potřeb, přívěsný vozík na přepravu včelstev, některé vynálezy a zlepšovací návrhy, medové 
pečivo, hudební vystoupení…  

Také zájezd pořádaný OV ČSV na Havlíčkobrodsko byl tentokrát velice vydařený a 
milé bylo i zakončení v Haškově Lipnici. Sláma-Chlístov-Průša Havlíčkův Brod, Urban 
Světlá nad Sázavou.  
   Na posledních měsíčních včelařských nedělích se krom příjemného setkání řeší celá 
řada aktuálních včelařských problémů-léčivo-aktuální stav, etikety, sklenice, cukr, zpracování 
grantu pro vybavení včelařského kroužku, dotace na obnovu včelstev, dotace na nákup úlů, 
dotace na nákup včelařského zařízení, na zazimování včelstev. 
    Musím konstatovat, že minulý rok byl snůškově  pro včely pouze průměrný, ale díky 
celé řadě podpor a dotací byl pro nás velice významný. Musíme si uvědomit, že podpora na 
nákup nových medometu, kočovných přívěsů, nových úlů, vybavení včelařských kroužků, 
případně pořádání přednášek nebude do nekonečna /2013/. Doporučuji Vám, pokud uvažujete 
o obnově včelařského zařízení, s tímto rozhodnutím příliš dlouho neváhejte, zvláště v době, 
kdy cena včelařských produktů je stabilní možná i díky prodeje ze dvora a tím částečné 
vyřazení velkých obchodních řetězců. Dokonce si myslím, že v důsledku velkých ztrát 
včelstev v loňském roce i v naší republice a pouze průměrným výnosům medu lze zaznamenat 
mírný nedostatek kvalitního českého medu. Nemalou měrou k vyšší spotřebě medu přispívá i 
mediální kampaň na včelařské produkty, podporovaná ČSV. 
  Snůškové poměry v naší organizaci se v posledních letech výrazně lepší v důsledku 
poměrně značného zatravnění orné půdy a chovu masných plemen hospodářských zvířat a 
k tomu směřující dotační politika. Zanedbatelná není také změna struktury pěstovaných 
plodin na orné půdě, kde lze zaznamenat velký nárůst ploch řepky, maku, safloru, slunečnice 
a dalších hmyzosnubných rostlin na úkor obilnin a brambor, proto lze předpokládat v naší 
oblasti mírný nárůst stavu včelstev.  
Ze zemí, kde z různých důvodů přišli o včely, víme, jak vypadá krajina bez včel a jak 
obrovské škody v konečném důsledku obnáší. V loňském roce jsme byli svědky neobvyklých 
ztrát včelstev i v naší republice, poměrně velké ztráty byly i v některých našich okolních 
organizacích. S potěšením můžeme konstatovat, že naše včelstva žádný neobvyklý úhyn 
nepostihl, hlavně díky včasnému podletnímu léčení /gabon, kyselinou mravenčí. V roce 
předcházejícím, kde jsme si toto léčivo jako jedni z mála prosadili. Také si musíme uvědomit, 
že neplatí čím více léčiva, tím lépe, ale teprve na základě aktuálního spadu roztoče na každém 
stanovišti zvláště v podletí se rozhodneme a nasadíme přiměřeně a rozumně léčivo, protože 
nechceme extrémě zvyšovat rezidua zbytků léčiv v medu, vosku a dalších produktech. 
Protože překročení těchto limitů, by nás včelaře v konečném důsledku dostalo do velkých 
problémů, protože bychom pozbyli argument o kvalitním Českém medu a pak by nás  možná  



nekvalitní medy dovážené ze zahraničí dostaly na cenu pod výrobní náklady.  
   Musíme si přiznat, že včelaření se stává stále složitější pro výskyt různých nemocí a 
parazitů. V loňském roce na jaře jsme museli přeléčit 4% včelstev na varozu, v podletí, jsme 
použili Gabon a na podzim /příznivý podzim/ Varidol a částečně aerosolový vyvíječ. 

Výsledky vyšetření měle v letošním roce nám říkají, že budeme na jaře muset přeléčit 
3% včelstev. Jsem rád, že mohu konstatovat, že díky rozvážnosti a dlouholetým zkušenostem 
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. 
Zvláštní pozornost si zaslouží nebezpečí výskytu moru. 
      Pro činnost včelařského kroužku jsme zpracovali projekt, na základě něhož jsme 
obdrželi od kraje Vysočina grant na rozvoj činnosti, kde jsme nakoupili včelařské vybavení 
pro kroužek za 61 800 Kč. At o nerezový medomet zvratný, párové tavidlo, sluneční tavidlo, 
kompletní nástavkový úl, včelařská blůza a klobouk. 
  Nadále máme možnost potřebné informace získávat, ale i předávat na našich 
internetových stránkách, které vede, aktualizuje a dotváří přítel Klapálek.  
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  matek a to pekařovských matek u přítele Broučka a rozchov 
Singrovek /Kolomý/ u přítele Novotného. 

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. 

Dále chci poděkovat Všem, kteří se podíleli na přípravách a zajištění organizace a 
vystoupení na semináři na Skaláku v loňském roce.(medové pečivo, hudební vystoupení, 
organizační zabezpečení-velká akce) 

Ještě bych chtěl poděkovat obecním úřadům a všem, kteří naše žádosti o příspěvek na 
včelaření v loňském roce podpořili, jmenovitě: 
OÚ Věcov       3 585 Kč       
OÚ Borovnice                 3 000 Kč 
OÚ Dalečín           2 000 Kč 
OÚ Jimramov            2 000 Kč 
OÚ Nový Jimramov                2 000 Kč 
OÚ Strachujov         2 000 Kč   
OÚ Javorek                   500 Kč 
OÚ Unčín       1 000 Kč   
OÚ Daňkovice      1 000 Kč   
      Chci popřát všem, kteří rádi včelaří a včely si oblíbili, hodně štěstí a zdraví v roce 
2009. 

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. 
2008 celkem 71 členů řádných a 5 členy neorganizované. U organizace pracuje 1 včelařský 
kroužek pod vedením přítele Zdeňka Vraspíra.  

Ke konci roku 2008 ukončili svoji včelařskou činnost  přítel Rudolf Petr z Daňkovic, 
přítel Josef Bureš z Jimramova a přítel Pavel Trnka z Borovnice. Do naší organizace vstoupil 
od 1. 1. 2009 přítel Filipi Jiří z Unčína, přítel Švec Jiří z Krásného, přítel Zelený Luboš 
z Daňkovic a přítel Šafr Pavel z Jimramova.  

Organizovaní včelaři ke konci roku 2008 zazimovali 719 včelstev, v loni to bylo 736 
včelstev. Dva naši včelaři včely neměli. Neorganizovaní včelaři zazimovali 37 včelstev, 
v loňském roce to bylo 17 včelstev. Včelařský kroužek zazimoval 2 včelstva, v loňském roce 
to byly 2 včelstva. Oproti minulému zazimování stoupl počet včelstev o 3 včelstva na celkem 
758 včelstev.  
 
Dotace na včelstvo byla přiznána ve výši 152,- Kč. Dotace na obnovené včelstvo byla 
přiznána ve výši 453,- Kč. Členský příspěvek byl ve výši 200,-Kč 
 
Dále vám chci sdělit, že v letošním roce oslavili nebo oslaví životní jubileum tito naši 
členové: 

 
Josef Sedláček  Michov 30  60 let  Srpen  (02.08.2009) 
Miroslav Andrle  Jimramov 187  70 let  Duben   (05.04.2009) 
Josef Bureš  Nový Jimramov 28 70 let Leden    (14.01.2009) 
Adolf Jančík  Jimramov 45  70 let Říjen  (28.10.2009) 
Jaroslav Beneš  Nový Jimramov 11 75 let Duben  (10.04.2009) 
Stanislav Cik  Jimramov 206  75 let Listopad (30.11.2009) 
Antonín Bradáč  Jimramov 53  80 let Listopad (02.11.2009) 
Stanislav Ehrenberger  Trhonice 11  80 let Květen  (14.05.2009) 
Zdeněk Novotný  Borovnice 25  80 let Srpen  (26.08.2009) 
František Tobiáš  Ubušín 36  82 let Září  (04.09.2009) 
František Vrtěna  Velké Janovice 32 83 let Červen  (08.06.2009) 

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

úspěchů do dalších let.   
Děkuji za vaši pozornost.  

 


