
Výroční zpráva za rok 2011 

 

Vážení přátelé, dovolte, abych Vám v roce 2012 popřál hodně zdraví a samozřejmě hojnost 

včelích produktů a co nejméně nemocí včel a roztočů. Jsem rád, že mohu konstatovat, že rok 2011 

byl k nám včelařům štědrý a mnozí z nás měli rekordní výnosy medu.  

 Krátce vzpomenu dění ve vedení  ústředí svazu. Přítel Sojka rezignoval před koncem 

loňského roku na všechny funkce v ústředí svazu, následovalo odstoupení staronového předsedy 

Mandíka, pak 14 ledna proběhly nové volby předsedy a místopředsedů. Novým předsedou byl 

zvolen RNDr. Václav Švamberk, dřívější předseda pro práci s mládeží a člen redakční rady 

časopisu včelařství. Mimochodem byl podporován i přítelem Sojkou. Proti kandidoval dřívější 

místopředseda Mgr. Václav Scikala. Následovala volba nového předsednictva, ve kterém delegáti 

na návrh nového předsedy zvolili za místopředsedy svazu Vlastimila Dlaba, Jaroslava Hrabáka. 

Členy předsednictva se stali František Kamler, Pavel Cimala, Čestmír Gazda, Petr Stibor a Jan 

Krabec. 

  Pomineme li od dění na nejvyšších postech v našem svazu a zamyslíme li se nad tím, co 

nám včelařství přineslo v roce minulém v naší organizaci. Měli jsme možnost se zúčastnit zájezdu 

k příteli Pavlu Cimalovi do Pustých Žibřidovic a navštívit Velké Losiny. 

Na téma monitoring a způsob boje proti roztoči jsme pozvali na včelnici k Reině a Růži, 

přítele Zdenka Klímu odborníka z VŠV v Brně. 

Při oslavách 650 let první písemné zmínky o městysi Jimramov jsme se prezentovali 

včelařským stánkem, s ukázkou živých včel v proskleném úle, soutěžemi pro děti, prodejem včelích 

produktů a medového pečiva. Za což patří velký dík všem zúčastněným. Naše organizace se také 

prezentovala ve vydaném sborníku k danému výročí. 

Musíme konstatovat, že chov včel a včelařství je velmi užitečnou činností svému 

nejbližšímu životnímu prostředí a okolí, zároveň práce kolem včel velice blahodárně působí i na nás 

včelaře/včelí jed, záření, relaxace, feromony, včelí produkty/. 

Bezesporu hlavním užitkem včel je opylovací činnost, pouze nepatrná část užitku včelstev 

tvoří včelí produkty. Máme trochu štěstí, že žijeme zatím v relativně zdravém a čistém koutu 

Vysočiny a i díky tomu jsou naše včelí produkty na našem trhu žádány.  

Pokud chceme mít zdravá a silná včelstva, musíme si poradit s výskytem celé řady různých 

nemocí a parazitů roztoč varoa destruktor, mor včelího plodu, stále nebezpečná nosema. My 

všichni, jak jsme se zde sešli, hledáme nejúčinnější a někdy i nejjednodušší způsob boje proti těmto 

nemocem včel. Budu konkrétnější: Proti roztoči varoa destruktor jsme v dřívějších letech několikrát 

použili pásky Gabonu, které však zanechávají určitá rezidua ve včelích produktech a podle 

posledních zpráv z loňského roku jejich účinnost působení na roztoče velice slábne. Nabízí se nám 

relativně levná a pro včelí produkty nejméně škodlivá metoda, léčení kyselinou mravenčí 65% - l 

litr 70 Kč – Letovice – Nasavrky -50 l 85% kyseliny 27,5 + DPH, formidol po dotaci 7 Kč 

s možností použití hned po vytočení posledního medu s působením minimálně 21 dnů. Kyselina 

mravenčí prakticky nenechává žádná rezidua ve včelích produktech. 

Musíme zde dávat pozor na jiná úskalí: správné dávkování – za horkých dnů možnost ztráty 

matek, působí stresově na včely, zkracuje dlouhověkost včel, způsob aplikace, nebezpečná práce s 

kyselinou. V současné době většina uznávaných odborníků se přiklání k této metodě, během 

několika let lze předpokládat, že bude rozhodující při podletním přeléčení proti roztoči. 

Formidol – 85 kyselina – působí pouze 4 dny, to je krátká doba, je dotovaný, přesto drahý, 

plošně použitelný -tento nosič můžeme po 5 dnech oživit injekční stříkačkou přes 100 cm kyseliny. 

Myslím, že se u nás trochu podceňuje chov geneticky varoa odolných linií. Dnes se poměrně 

hodně diskutuje o významu původní tmavé včely medonosné. Z hlediska chovatelského může jít o 

upozornění na vlastnosti takové populace, které mohou být chovatelsky významné a důležité pro 

zajištění stability a vitality populací včely medonosné v Evropě, a to zejména v době, kdy hledáme 

varroatolerantní genotypy. 

 



Podobně musíme být ostražití s bojem proti včelímu moru. Uvědomíme li si, že spory moru 

mohou přežívat mnoho desítek let. Proto považuji jako rozhodující prevenci proti moru ostražitost 

při nákupu nového plemenného materiálu a hlavně intenzivní obměnu díla novými mezistěnami a 

stavebními rámky. Zvláště v době, kdy se v okolních organizacích vyskytl mor poměrně v hojné 

míře. 

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

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

celou agendu kolem dotací. 

Dále chci upozornit na možnost nákupu našich etiket u Ladislava Dostála, který vede 

veškerou účetní agendu a je také hlavním organizátorem nákupu a prodeje sklenic, přitom velice 

ostražitě střeží naši kasu. 

 Těší mne, že naši nejmladší včelaři pod vedením Zdenka Vraspíra, Reiny Raaschové, Růži 

Karmazínové a Pavla Šafra úspěšně a záživně pronikají do tajů včelařské praxe. 

 Úspěšně pokračuje rozchov matek u přítele Broučka a Novotného, v minulých letech jsme 

věnovali poměrně velké úsilí tomu, aby každý z nás byl schopen odchovat si kvalitní vlastní matky.  

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

Sebranic. 

  Ještě chci poděkovat všem obecním úřadům, kteří přispěli na chod naší organizace a 

v loňském roce to bylo i na chod našeho nového včelařského kroužku. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem Vám včelařům, všem důvěrníkům, protože chod naší 

organizace a hlavně léčení včelstev by bez vaší spolupráce nebylo možné. 

Nadále se budeme setkávat poslední neděli v měsíci a řešit celou řadu našich aktuálních 

včelařských problémů. Upozorňuji, že tato setkání jsou veřejné a může se ho zúčastnit každý z Vás. 

 

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. 2011 

celkem 67 (67) členů řádných a 7 (7) členů neorganizovaných. U organizace pracovaly 2 včelařské 

kroužky pod vedením Reiny Raaschové a Zdeňka Vraspíra.  

Organizovaní včelaři ke konci roku 2011 zazimovali 826 včelstev, v loni to bylo 736 

včelstev. Neorganizovaní včelaři zazimovali 79 včelstev, v loňském roce to bylo 67 včelstev. 

Včelařský kroužek ve Věcově zazimoval 3 včelstva, v loňském roce to byly 2 včelstva. Kroužek 

v Jimramově včelstvo nemá. Oproti minulému zazimování stoupl počet o 103 včelstev na celkem 

908 včelstev.  

Organizovaným včelařům vyprodukovali jejich včelstva 18774 kg medu, to je v průměru na 

jedno včelstvo 22,6 kg medu. Vosku bylo vyprodukováno 444,3 kg, to je v průměru na jedno 

včelstvo 0,54 kg vosku. Celkem našim včelařům vyprodukovala včelstva 20049 kg medu a 515,3 kg 

vosku. 

 

Dotace na zazimované včelstvo byla přiznána ve výši 97,50,- Kč. Členský příspěvek byl ve výši 

200,-Kč 

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

proběhla v Jimramově a byla věnována tématu „Tlumení nákaz včel“, přednášku a praktickou 

ukázku předvedl MVDr. Zdeněk Klíma na včelnici přítelkyně Reiny Raaschové. Přednáška byla 

zaměřena na léčení včelstev kyselinou mravenčí, přednášky se zúčastnilo 20 našich včelařů.  Dále 

naše organizace uskutečnila zájezd do Pustých  Žibřidovic, kde proběhla přednáška na téma 

„Ošetřování včelstev během kalendářního roku“, kterou provedl přítel ing. Pavel Cimala, této 



přednášky se zúčastnilo 35 našich včelařů. 

 

Dále vám chci sdělit, že v letošním roce oslavili nebo oslaví životní jubileum tito naši 

členové: 

 

Přítelkyně  Vraspírová Marie z Jimramova    65 let Únor   (07. 02. 2012) 

Přítel   Chroust Jan  z Jimramovských Pavlovic 65 let Srpen   (16. 08. 2012) 

Přítel   Keller Jan  z Unčína   70 let Květen   (15. 05. 2012) 

Přítel   Gregor Vladimír z Ubušína   75 let Květen   (30. 05. 2012) 

Přítel   Kozáček Josef  ze Strachujova  75 let Leden   (31. 01. 2012) 

Přítel   Novotný Josef  z Dalečína   80 let Duben   (20. 04. 2012) 

 

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

úspěchů do dalších let.   

Děkuji za vaši pozornost Zdeněk Klapálek. 

 


