
Výroční zpráva za rok 2015 

 

Vážení hosté, 

vážení přátelé včelaři. 

Každoročně se zde scházíme na výroční členské schůzi včelařů Litomyšlska, kde 

hodnotíme rok minulý a zároveň se snažíme naplánovat naši činnost v novém 

roce tak, aby byla přínosná pro většinu nás včelařů a naše blízké, naši 

společnost. 

 Krátce se pokusím zhodnotit minulé období. 

Tradičně jsme zorganizovali celou řadu přednášek, převážně zaměřených na 

zdraví včel; Ing Veverka, MVDr. Pantůček, př. Báchor a Dr. Švamberk nám jistě 

měli co říci v roce, kdy jsme nahrazovali včelstva uhynulá přes zimu 14/15. 

Přínosem byl i zájezd do stanice výzkumného ústavu v Žeravicích u Přerova, kde 

byla přednáška Dr. Kriega o tlumení nákaz a chovu matek spojená s prohlídkou 

provozu.  

Úspěšně proběhl Den medu a nadále bude mít podporu jak našeho spolku, tak 

ZD Dolní Újezd. 

Úspěšný byl celý rok 2015 – na snůšku tohoto rozměru budeme zřejmě dlouho 

vzpomínat. V tak suchém období je jistě podobná snůška raritou a já si dovolím 

připomenout – chvála Bohu. Děkujeme i smrkům, že nezapomínají pravidelně 

kvést a jak věřím, pomáhat nám tak v boji proti Varroa. 

V dalších letech si musíme pomoci Svítkovou metodou – je na našem webu, 

pokud ji neznáte. 

 Nyní pár čísel: V okrese Svitavy bylo v roce 2015 celkem cca 11 tis. 

včelstev. 

 Náš spolek má 289 včelařů, z nich 26 nemá včelstva a zbývajících 263 pečuje o 

cca 3 tis včelstev. Úhyn k jaru 2015 byl 15%.  



Celkově nám včelky donesly cca 72 tun medu (23,4) a téměř 2 tuny vosku 

(0,62). Vosku si važme, ceny mezistěn bez dodání vlastního vosku jsou nad 

300,- Kč/kg.  

V tomto roce nás čeká mimo běžné i řada dalších úkolů: 

- Změnami stanov došlo ke změně nejen názvu našeho spolku, tuto 

agendu musíme zajistit ve vedení do konce dubna 2016 

- Chceme zlepšit práci s dotacemi od obcí i komerčních  subjektů – po 

dohodě s důvěrníky je může zastoupit náš pověřenec př. Bulva, který 

ještě rozšíří okruh oslovených. Pro rok 2016 budeme žádat v únoru, pro 

rok 2017 v září – říjnu 2016 a v tomto čase budeme žádat i roky další – 

obce tak mají podklady pro příspěvky před sestavením rozpočtu na další 

rok. Dotace chceme použít v souladu s pravidly – ošetřování včelstev, 

práce důvěrníků apod. K žádosti o dotaci letos přikládáme med s etiketou 

našeho spolku a kalendář Včela 

- Ustanovit inventární komisi 

- Vyřešit léčení aerosolem a platby za provádění, přístroje a jejich servis – 

předložím na dalším výboru návrh řešení po konzultacích s dalšími 

spolky, zveřejníme k debatě na schůzích a na webu 

- Navrhuji našemu spolku zvážit větší angažovanost vůči veřejnosti – zájezd 

s včelařskou tématikou pro děti – přidat se k významným oslavám 

dožínek v kraji – samostatná společenská akce, současně prosím o 

spolupráci a náměty – je nás 300! Výbor spolku není zakletý zámek, 

potřebujeme váš názor a život do našich rozhodování. Tento spolek je 

vaším spolkem, vaším posláním, ať je vaší starostí i radostí 

- Ve spolupráci s př. Slámou, Švamberkem, Kulhánkem, Báchorem a 

dalšími pokračovat v cílech naznačených v Litomyšlské výzvě, kterou náš 

spolek schválil v únoru 2015 – zákon o včelařství, kvalifikace včelaře a 

spolupráce s veterinární správou 

- Zpracovat a zaměřit všechna stanoviště našich včelstev dle systému GPS 

 

Dovolte mi, abych vyzvedl  splnění úkolů důvěrníky  na obvodech – od evidence 

po distribuci léčiv.  Plníme povinnosti vůči redakci CISu, s vypětím sil se jak 

př. Ing. Petrovi, tak př. Dosedělovi podařilo dostát požadavkům precisnosti 



práce s tímto evidenčním systémem. Všichni musíme zlepšit soustředěnost při 

vyplňování  různých výkazů a těmto dvěma ulehčit práci. Pro ilustraci – pokud 

začnete do CISu vkládat údaje o vzorcích měli, musíte práci dokončit tentýž den 

do půlnoci, nelze přerušit a pokračovat den další……a to je nás téměř 300 členů 

a stovky stanovišť a spousty chyb ve vašich hlášeních! 

Děkuji za práci včelařského kroužku př. Křivky. 

 Děkuji př. Petrovi za jeho práci jednatele v minulém, 11. roce svého 

jednatelství. Děkuji př. Kalinovi za výpomoc při předávání funkce naší nové 

pokladní a př. Šplíchalové rovněž. Děkuji př. Ryšanovi za vytvoření a správu 

našeho webu, který poměrně dobře žije a je zdrojem informací nejen pro členy 

spolku. Děkuji př. Dosedělovi za výborné fungování a rozvoj jeho úseku – léčení 

včel. Úroveň vaší práce je pro náš spolek nezbytná a inspirující. 

 Úhyn včelstev v zimě 2014/15 byl poměrně vysoký oproti jiným letům, i 

když dbáme na dodržování boje proti varroáze. Pokud si ale uvědomíme 

vysokou vlhkost kolem 90 – 95 % v červenci a srpnu 14, lze se domnívat, že při 

této vlhkosti je účinnost kyseliny mravenčí nižší. Zde nás čeká ještě  práce, 

hledání dalších přírodních látek a zkoušení jiných organických kyselin. Reagovat 

zřejmě budeme muset i na změnu klimatu. Nezapomínejme na běžná včelařská 

opatření ve včelstvech v boji proti roztoči; zeslabení včelstev je vstupní branou 

pro případnou nákazu včelím morem. Rozchovávejme včelstva s větším čistícím 

pudem, zamezujme plodování na podzim při léčení. Každý včelař by měl ročně 

obměnit pětinu včelstev minimálně inseminovanou matkou, nejlépe vzhledem 

k zajištění větší kvality trubců celým plemenným oddělkem. Podpořme včelstva 

výměnou díla, vkládáním stavebních rámků a případným vyřezáváním trubčiny. 

Nový úl je odměnou nejen včeličkám - Zdravá a vitální včelstva nám zajistí 

dobré opylení a dostatek zdravých včelích produktů. 

 

Dovolte, abych vám v roce 2016 popřál hodně zdraví a mnoho příjemných 

nejen včelařských zážitků. 

Děkuji za pozornost 

Jiří Brokeš 


