
ua ložen í včelařske orga n izace
Bylajsetn se 6. 7. 2a12 podivát na 15. Všesokolskýslcť.
Sotcot leťos slaví Í5o let zaloŽeni. Přtpaminal si syou
ftístoríi v iednotlivych Župách oď lrvdťna do iervna a ostavy
vyvrchalily v Praze aačáťkem července vysťoupením
10 500 cyičencú' Byl to velký zážitek, viďět, žo sokoloyé
stále žijt. stále se sťara1í o děťl a trlásÍ se ke svyrn
zaklaďate!úm a traďlcÍm. IakJsern sí vlpomněla na náš
syaz' který nic nesíaví (alespoň sÍ na žádné o$Íávy snaď
kromě laniše nevzpominám), nic sÍ nepřipo mÍná, a kďyž se
o něm ptše, ťa& jďe většínou o nějaký prťtšvih (není meď, Je
rnor, yarroáza) nebo kolik dosťaneme datacÍ,

Sr'ii rljroČi slrvi 1lrlr-tz* jeiinotliv*eákladní ortanizacc, ktcrc nro_

hrru tra svi r_rslx11'x l'1'ciini alnranacl:u crlrdrŽet oil ČSv příspevek
lŽ 5 ()i,t() KČ' nit ctlŽ nliinre snlérnic:i. Z tlasttri zkuŠelrosti r,ínt, Žc

nl' kcle se sllir,i, rnejíČlrtrové li sobč |-.liŽ. schiizejí se prar,ic1elrrě,

or'ganizujír,zclélávací i.iiné akce' nténé se hácia|ia svti Člerr\' ne-
ziráccIi. bu prlvě 11x1rpak.

l)r"otuŽe.jscrtr v 90' let*clt řeŠiIa priir'rri náslllpnictvi vČelařských
spolků, kterČ iiŽ ner:xistot aly. ar'Šak r.k.tta.!tru ne nrovittrsti-jakel

vlaslnici netnovitr_rslí itlčťšinou na zťiklnclÉ přidčlot1lch listin) ti-
gurorlitl'v, musela jsenr se seznántit s 1ristot'ii spclliů a Svlzrj a !rto'
kázat, jak přecháae l l:tlrieteli z tČťhto spttlkťr na sr;az ii záklaiini
organizace. 'linak b.v majetek propadl státit. t\'lálri tak k dí"spe.zici

historické stanoq |ednotIir'ých sprrlkťt' slrazťl' zetrtskélto ústřecli

a další drrkunrenty.;\ pravě nezi rrítnijserrt ilbjevila téŽ čusit1'tis

VČelařstvi vy1|gn1i L! příleŽitLrsti oslav l00. ry'lol'i \'Čeláťské trt'ga-

rlíeace' 1iro stolele oslar1' rnél1' i své logo. Časopis rryšel v r. l97],
coŽ ztrnntenii, Že let*s má včelařská t'rrgarrizaee l40 lct.

Připornerinre sijerr r,e lmi siruČr:č historii včelařské spolkol'é
Činrttrsti piecler'ŠÍnr zemských vČ*laiských organizací.

.leli r,Ínre' 1trrllr i l:ČelniskÝ spr:leli v;lrr ikl il t. l Sťr:{. Bvl 
_i 
inr

\lČeleřrlir' Spttleli r' Clrr'trtl i r r r i.

lStjs r,zniltl r, BrnČ sanrtrstatný vČclll's$! spoleli vede ni'

N'lLJDr' Žir'ansl<ýrn. B1,io tak' zapot'ilio úspěŠné zakláclání dalŠíclr

spoll<ů. Násle clor'al-v Č*'ské Bttdějor'ice, L'*sk! Brird. R1''chnov

na cl l( néŽ.n il Lr''la rtlntČř' Pi s* k' Ho řice, K ralr: py' nad \''l tavor"r,

Bruntál...
Tiitt'r sittrace v jeclnotlivých zetriich. zr'láŠtč r'Čechiiclr roedla

Če ské vČellře k ustar,etrí připravrrůlro r{"blru VČe lařskčltrr sl-'ttlku
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pr0 Čechy l ť. 1 r{ 7 1, \i nčtl]Ž l]'lil1r [ý1 sdrr:Ženy včelařs ke jeel nuty
a sptllkv r,Čeilrč jednotlivcťt. Usrai Ltiicí schttze sť kÓnalí1
]2' lrřczn* .187] v Praze, kdc irylo rozht'rrinitto, Že tento spolelt
lrucle spolkt'ttl zenlskýnl. Pfoto se toto datuln povnŽuje za po.
čritck včelařské organizace, kter0tl je nr.rtntr otlliŠovat ocl po_

Čátku spttlČovárli včelařťr v jedntrtlivých sprrlcítlh. VČe ltřský
spolek prtl Čechy půsc,ililjen ltrátcc, otl r' l874 sit sta} spcrlketn
prti Prairu a po cleseti letech splvnui se Zentsk1hn ústřednitn spo!_
kcnl, kicr-Ý v:lrriltl v rocc l874. Poztlčji cltlŠlit k pre_itnenerváttÍ tr-r'

hoter spolku na Ze msl<ý ristřu'dní spole k vr"'elařsltý pro království
ČeskévPraze..lelrr:přeclseclousevr. l'\'\.lstr:l Joseíl(elrrlc'ltterli
4t} let řídil České včelařství.

I na N''lr_rravě r-rŽ za Živarrskélro iouŽili nroravští včelal'i prr rnlast-

rrírl ústředí. Zenlské ťrstřectí spirlkťt r:čelgřsli!'ch na Molavé bylcl
u-Štaveno 12 . 4. 189.q. Rol<Lr l9 1 2 r,Šak lr_r:la jerjnota meirar'slqich
sptllků rozhita.

Svou lristorii má i slezské i'čclat'skri s1tolČt-rváni. V r. i S9-1 byl
tlStave n Zemský' ústředrri spoleli \jČel8řský pro vévodstrli slczskÓ
se sidlent v Opavé. Terrto zemskÝ ťrstředni spolek sdruŽoval vŠak
r,Čclaře třee l"r nároeintrsti * České' polské a nčmeelkÓ, V r. 18t]7

slezŠtÍ ČeŠtí r,,Čelirt'i v čele s legendárnlnr 'lgnenr B|ilrnenr zaloŽili
ptr,ni Český vČelařský spotek ve Slezskrr. Kcl1ž r'r. i903 vznikl
včelařský spolek v Bílttvci, mohlo se ustittlit České Zenrsků ústťeclÍ
r,čelaťských spolků pro vévoclství slezské.

Činnost zetnslrých ústředi byla olrrror'ena hnec{ po prvnÍ světtl-
vé l'álce r, r. 1919. S jednoccri;acinr úsilirrr Čeclr, lvlorar'y a Slezska
byl ustarnen l, r. l92 l Svaz Zerrrsky;clr ůstře di spcrlkťr včelaÍ'sk}iclr
r,ČsR. Svaz byl r-rzrrár,án.iako nejlépe pracrriici zájrrrol,á skr-tpina
r' ČSR. Jelro činnostbyla podstatně oslabetra aŽ r. 1938 a svaz
zanikl 3 l. 7. l 94-] na záklae|ě vládniho nařizeni protektot'.itníht_''

mit'tis(erstr:a zenrědělstvi prn Čechy a Nt('}ťi]vll. Zanit<l v podstatč
slouČenitrr se Zenrským svazem selruŽerri chovatelů ho.spodáf_
ského zvÍřecrva v Praze a podobnč tak na Moravč.

llrned pe. druhé světor,é válce r'znikly snahy crhnovit Člnnost
zeinskýclt ústřecli a Svazll. ],9. s. 1947 b1"la zaltrŽena ^lednota
rlČelařů v Pr'aze, Byly zachovátry sarrrostatné r,čelařské spollq,,
s právern při"iintat r'čela ře.1ako členy Jednot}t YČelfl řů. V r. l 947
rněla.\tl 900 vČelařů sdrr_rŽe nýclr do l {)]j spillkŮ. Územrrě byla
rozclělena do 36 vČelařskych Žup se tr1enri úsďedimi. Později
L'ry,lu strr.rktura Jedncty r,čelařů přizpůsobena obvodů m kraj -

s\ich rrárodnich výborů a pod vetienínr FrantiŠka KrejČihir
(předsedou Jeclnot1" r'čelařů byl od r. 1954) ttyl svtllá n v r' l g5 7
ustavujicí sjezd Českoslor'enského svazu vČelařů' PřeclsedoLt se
stal F-rantiŠek Krejčí rr tajenrnikem StanislalnKodr:ň. V r. 196t

veliikl1,trkresrli v-r''btlry' airv bt'| umoŽněn lepŠi st1k lČelařsl<ýclr

organizttcÍ s orgán_v \,etelit'li]ťr']i spl'iirly. \i 1'. Ic)ij--r L'vlv zrr'lšen.v_

kt'ajské rybrtry.
Zákorrent o feclerativlrirrr r.rspořár-1ániČSSR v rirce l970' kcly

se osalllostatnil SZV,',znikl3'' pocÍr-nírrky plo svoláni r.rstavtrjicíirtt

s.jezciur Českéh0 svazu l čeIaťťt. S.iezci s-: kona l v r' l 97 1 a ei'ol il

přc.r1se clt'rtr F]nr jla .Ienička. 0d té clotry existuie Čcský sl'liz i1Čť-

lilť'ů v por.lslatČ st: str_jntlu strukllllou. Vellqimi znlĚni]n]i pťoŠly

StanLlq' ČS\t v r. 19!t0. ltteré bezprostřeclné fťi}govalv na změn-v

sprrleČttosti r,sourlisltrsti se ,'sallle tovoLt r*virlr:ci" r,r, l989. T}'ttt

velké znrčny tltvěly h1avnč v ttrnr. ž.e stanor'i}nri b},la r{elegctvána

prár,rrí sLrbjektivita zákletdnÍrrt rrrganizacinl a olire snitn r,ý!orůnt.
f)o tÉto dobv byl vlastníke rrl veŠkeréhcr rna.je tkLt ptltrze svaz a.jett

sr'az byl pl'ávnicktru oscbou.
V r. 2006 lt1,'lir v s<rr.rladu s právnínri přeclpís-v pťor'el;1e na ltněna

názvu připo'icrtítrr cloclatkrl o.s. (obČanské 'sdrr-tŽeni) Česklr sr'ltz

r'Čelltťťr, o.s.
7. lrrlec]enýclr laktťr v1,pli,rá' Že',ltqi r,Čelat'skÚ spllkrrvé i'irirtr-rs-

ti na úrovni střeŠních organizaci byi lelnri sloŽitý. lrťesto.jsnte

se v průbČhu 19. n 20. stole tI prclprltcor,ali li ce ntrálrrínrr: t'izcni
vČelařství, k.jechrtrtnétrrr-r ť]esl<érrlr_r svnzu r,ČeIařů.

NIáme btrhntclLr hÍstorii, nlánte sr'r_rtl knihtrt trlt' rtlzst\hlý archi
Jjm se ntťtŽe nrálol<ter1: s\Íaz pochlu[rit. N4čli b-vchortt sí prat ide l-

tlě připorlínar sr'ort histirrii a osobnosti' kierti se zaslot"tŽily o {cr,

kde vČelaťstvi r,souČasné dttttč jc' t\4ěli bychon si pťipontinrt
t'nintrlost. abyghp'''l nezapotirinali' \'lČli [r''-e lrrrn slavit srtá r,lit'rrČí,

7.\,idilellit]\íat Se nat'enek, ',;rrodar,at se", r1zc1vihtrr,:rt nilše crsol''t-

llosti' kte ré se zaslouŽily o rcrzvoj rrČclařstvi a s1rolkovot't tjinntlst

včelařů, srovnávat vČelaření telrcl}, a n},ni, pnchlubit se naŠinri

ťrspčchy a nenijicb nrálo - tnátlre i'Čelařsk* stanice*Jabloťtany,
Rosice, obclrodní spoleČnLlst \,'e'elpo, s.t'.o'. která potříjen nánr,

r'čelilřské vzclělávací zar'ízení soUV-\nJČ. o'p's.' Nasavrlq,'
- vzdělávací centlum, které je hodno ziivisti zahrarriČnich vče_

lařskllgh svazů. Mátne ntrrnru Česk)i rned, Svépon:rrcrrý ťond'

úrazové pojiŠtčrríČle nů. Zlatou r,Čelu .,.''..
Sr'ou pozornost by si zaslouŽilv i Patenty Marie lbrezie, které

pl:rtily l70 let a po celi_ru dobr'r platncrsti pr'irresl1"r'čelařťtm prr-

moc' podporu a ochranlt r,če lstev.

Márne to, co rrenia.ii Žádnťr jiná včelařská občanská sdruŽerrí
působicív ČR.

Máme historii' Tá se nedá ktlr-rpit. Ta lrue1'ie nebo nerri'

Nczapominejrne na ni.
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