
80 let čeští včelaři pod vlastním krovem

Křemencova ulice v Praze je zněmá pražská ulice. Je v ní pivovar U Fleků a chemická
prumyslovka, dříve gymnrízium T. G' Masaryka - pan prezident tuto školu navštěvoval a po

něm další známé osobnosti, z tnchžjmenujme ďespoň Voskovce a Wericha. Jan Werich o

,,Křemencárně*, jak svou školu nazývali studenti, hovoří ve svých pamětech. Chodil k
Flekům na pivo a pozoroval, jak škola naproti se mění z gymnazia na kasárna, potom na

průmyslovku, pak na jinou prumyslovku, zatímco U Fleků se stále čepuje ta proslulá
flekovská 13.

A v této ulici má Český svaz včelďů, o.s. svůj dům, svou ,,Křemencárnu" ato vž80 let.

Jak to tenkrát bylo...

Nadpis tohoto článku i okolnosti vzniku myšlenky koupě domu pro české včelaře jsem si ve
zkrďcené formě vypůjčila z članku ''Čeští včelďi poďvlastnírrrkrovem" z časopisu Český
včelď č,. 5llg33, kteý napsal Boh. Vančur4 starosta Zemskóho úsředí včelďských spolků v
Čechách.

Dávný sen českých včelařů po 40ti letém střádrání byl splněn pamětného ďne 23. dubna 1933,
kdy se valná hromada Zemského ústředí včelařských spollcu pro Cechy v Praze jednomyslně

usnesla na zakoupení domu čísla popisného l77 v Křemencově ulici v Ptaze. Tomuto
slarmostnírnu momentu pÍedchazelo, jak již bylo napsáno, diouholeté střádrání. Na 9. valném
siezdu Zemského ústředního včelďského spolku konaného 1894 v Příbrami bylo již
uvďoviíno, že čeští včelďi nemaií vlastního střediska, kde by se k poradiím a schůzírn moh]i
scházeti a kde by svou spolkovou knihovnu, úly, náčiní a včelďské sbírky mohli umístiti-
Proto bylo usneseno pomýšleti na paÍizeru spolkového domu, založen bylpro ten účel ,'fond
pro školu a dům" a věnován první vklad 1 000 Kč. Tento fond byl pečlivě spravován, rostl
,i"" po'rrolna, zato však jist8 a po dalším čtr,lrtstoletí bylo vríŽně přikročeno k řešeňí této

oténky" Do popředí však byla více hnána potřeba zřizení vyzkumného ústavu včelďského' pro

ktery byl vyhlédnut rodinný statek Grégruv v Dole u Libčic. Včelařská orgarůzace působila
vší vahou na vládu, aby výzkumný ústav včelařský byl poÍizennákladem státním a stal se tak
institucí státní. Aby pat.''uhu tató byh usnadněná a urychlena, věnovalo naše Ústředí k účelu
tornu svůj ťond uložený v pozemku, v tehdejší ceně 300 tisíc Kč. Zřízením Státního
qfzkumného ústalrr včelďského nebyla sice pro české včelaře vyřešena otánka vlastního
domu, za to však je třeba konstatovati, že blahodárným působením ústavu nabylo včelďství
neobyčejného významu niárodohospodrářského a v vznémí toho bylo vládou po řadu let
poskýovráno uvolnění daněprostého cukru k přikrmoviíní včel. A toto dobrodiní mělo
pÍí?fivý vliv také na posílení finančního stalu včelďské organizace. Paušální nrálrradou ýloh,
jež vyžaďovaly objemné a namáhavé práce spojené s distribucí přiděleného daněprostého
cukru na přičleněné spolky, jeŽ pro jednotlivce byla nepatrnou' V celku však byla pffjmem
vydatným. Příjem ten plynul přímo anezkráceně ,,fondu pro školu a dům", pak vlastním sv'-im

1f;nosem vyrostl fond tento na výši, která konečně umožnila pořízení svóho spolkového
domu. Zatrhovou cenu 1 milion Kě byla zakoupena budova v Křemencově ulici, třípatrová s
přiléhající dvoupatrovou stavbou nádvomí, umístěná ve vnitřní Praze, v místech komunikačně
prinoa''y.t'.. Dům byl plně zaplacen, aniž bylo třeba se zadlužití, nebo člensfto Ústředí
jakkoliv zatěžavati. Stal se bezpečným útulkem všech českých včelařů, ale i prostředkem k
dalšímu rozvoj i mohutné včelařské or gaIizace.
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Do vlastnictví domu zasiáhla II. světová válka

Těžkou zkouškou prošel vlastnický vztah v období okupace. Tehdy bylo Zemské ústředí

přinuceno sloučit só se Svazem chovatelů hospodařského zviiecM4 který přes odpor včelařů

prosadil u protektoratních uřadů knihovní převod vlastnickóho práva na sebe' Po válce pak

podle zákona č:. I45lIg47 Sb. u ,r*'"r"oí vlády ze dne 7.t2. 1948 byl Svaz chovatelů

Lospodařského zvířectva včeleněn do Jednotného svazu českých zemědělců a v.důsledku toho

i ma;etek přešel na tento svaz. Jednotný svaz českých zemědělců se dne Í4.3. 1952 rozpadl a

veškeý jeho majetek včetně majetku včelďského přešel na Československý stat" Svaz sice

ďále užíia1,,,rooú budovu i pozemek" v Křemencově ulici, ale jen jako nájemce- Stalo se tak

V;iměrem rninisterstva 
'"měděi*tvi 

ze ďne 2].3"7958 pod čj. I07.363/58. Ceskoslovenskému

svaa} včelařů, který byl právnínn nástupcem Zemského ústředí včelďských spolku, byl

odevzdán dům s pózenrky podle $ 13 vl. nař. č. |l0ll953 do trvalého tlžívárll' s tím, Že

majetek zttstává ve státním socialistickém vlastnictví Ministerstva zemědělství a lesního

hospodrířství.

Navrácení sídla zpět Českému svazu včeiďů

Po dlouho1etém úsilí (tady je třeba vyzdvihnout práci tehdejšího tajemníka Kodoně a

předsedy .......) se podaritó 5. záři 1968 domoci se bezúplatnóho převodu budovy z

Ministerstva zemědělstvi a ýživy zpét na Československý svaz včelďů- Pozemky se v době

totalitní nepřeváděly, nýbtŽ '" 
přia8tooaly k trvalému užívání. S pozemkem č'p' 9?9."-}J7.

hospoďďil obvodni urád pro piatru 1. v;. 2003 Český svaz včelďů oficiálně poŽádal Uřad

pro zastupovtání státu ve věceoh majetkowých o bezúplatý převod pozemků pod budovou

i,r*., do vlastnictví Českého svazu- včelďů. Na zakladě dlouhých jednaní a tady .i9 třeba

poukrízat na záslužnou práci tehdejšího předsedy Čsv a zaroveň poslance parlamentu CR Ing.

Josefa Mandíka, bez nt}mž bychom jón těžko se sv'-fon požadavkem uspěli, bylo docíleno

převodu pozemlcu v Křernencově ulici zpět na Český svaz včelďů a to na zálďadě usnesení

vlády čj. 1012 ze óne 17.8.2005. }

Cituji: Vláda I. s o u h l a s í s bezuplatn1ým převodem pozemků parc. č. 876 a 877 v

katastrálním iu:emí Nové Město, zapsaných v katastru nemovitostí pro okres hlavní rněsto

Praha" z majetku ČR na občanské sdru:Žení Český svaz včelařů z důvodu veřejného zájmuaII.
uk l á d á 1" místopředsedovi vlády aministru financíprovéstpffslušnáopatřeníkzajištění
bezúplatného převoáu vlastnictví pozemlců uvedených v bodě I. tohoto usnesení. Na základě

tohoio *rrr"r*rrí byla uzavřena mezi Čsv a Čn _ Ministerstvem financí ďne 27.9-20a5

Smiouva o bezuplátnóm převodu vlastnictví k nemovitostem podle $ 22 odst. 2 zákona č"

7wlzaaa Sb. o majetku čR ui.ji* vystupoviíní v právních vztazich. Katastrální uřad pro hl"

m. Prahu provedl 
"nua 

práva k predmět'ým pozemkům pro Český svaz včelařů 25.2.2006 s

účinky vkladu k 30.9'2ó05. KdÉy se to nebylo podařilo, museli bychom pozemky Znovu

zakoupít a sv.rzovou pokladnu by to stalo několik milionů Kč.

Jak vidno, má naše sídlo pohnutou historii" Naši předchůdci na vlastní dům 40 let šetřili. I

kdyŽ na krátkou dobu jsme o něj přišli, nutno Ťicí že ne vlastní vinou, přeci se nám podďilo
jej wátit zpět našim včelďům, našim členům.

Tak, jak jsem v minulém roce psala ve svém článku ,,Včelďská organlzace má I40 let" o

nutnosti připomínat si svou historii, svá vyročí, bezpochyby qýročí zakoupení domu všech

včelďů k náIežité připomínce patří.
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A záv& si dovoluji opět převzít od přítele Vančury, starosty ZÚvč v Ptaze:

,,Přátelé, čeští včelaři !

Kdykoliv se vám naskytne příležitost zavítati do matičky Prahy, neopomeňte navštíviti svůj
spolkový včelďský dům, který je společn;im majetkem všech českýcň včelařů, tudíž cennou
součástí i majetku vašeho. Mějte svuj stánek v posvátrré úctě, nedopusťte naněho a chraňte si
jej před každou jeho úhonou."

Mgr. Jarmila Machová
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