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Přínos včelstev pro krajinu a její různorodost 

 Ještě před 100 léty byla včelstva u 

každého hospodářství nebo statku. Cukr 

byl drahý a tak med byl jedinou 

dostupnou sladinou pro kuchyň. 

Rozvojem společnosti dochází 

k odtržení a odcizení od přírody. Proto 

si již málo uvědomujeme, jakou 

nezastupitelnou úlohu zde včely mají. 

Současný vývoj je charakterizován 

neobyčejným rozvojem ekonomiky a 

technického rozvoje. Bez technických 

pomůcek si dnes neumíme představit 

náš život. Honba za lepšími 

technickými vymoženostmi nás vede 

velmi často ke znečišťování a ničení 

prostředí, Zamysleme se, zda vše 

chceme nahradit technikou? Uvědomme 

si, že ovoce i zelenina potřebuje 

opylení, ale stejného druhu! Pouze v uzavřených sklenících, můžeme 

v chladných měsících využít čmeláky, ale u jednoho druhu rostlin. Každý zná 

mdlou chuť takto produkovaných rajčat dodávaných obchodními řetězci. Také 

dokážeme srovnat chuť zeleniny a ovoce vypěstované doma na zahrádce. Za 

rozvoj biodiverzity – různorodosti krajiny vděčíme pouze včelám. Při studii 

jakosti opylení bylo například prokázáno, že jahody po opylení mají výnos 

zvětšený o 54%, mají méně deformací, jsou těžší a dosahují vyšších kvalit. 

Světový ekonomický přínos včel byl spočítán na 153 miliard EUR/rok. To není 

pouze v podobě opylovacích činností v sadech, ale i v rozvoji dřevní hmoty, 

vlastních včelích produktů, až po omezení poletavých alergenů a tím spojených 

zdravotních nákladů na takto postižené lidi. Proto tvořme kolem sebe přijatelné 

životní prostředí. Máme zde skvělý barometr našeho konání. Již staré lidové 

úsloví říká, „Kde může žít včela, tam může žít i člověk“. 

A.Einstein 

Pokud by zmizely na zemi včely, zbývají lidem jen čtyři roky života. 

 

(zdroj: A. Roháček; Ekologie včelaření) 
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Vývoj včely 

Včela, je pouze jedním zoubkem složitého soukolí důmyslného stroje, 

sestaveného přírodou, které představuje celé včelstvo.  Včelstvo je za 

přijatelných podmínek nehynoucí organismus. Na světě žije mnoho druhů 

organismu, které žijí v různých společenstvích s prospěchem celku, nebo různé 

organismy žijící v symbióze. Včely však tento vývoj předběhly. Dříve než se na 

planetě objevil člověk, včely nejen vytvořila společenství, ale začaly jako první 

přetvářet svět. Co bylo příčinou těchto změn? Závislost na konkurenci v 

potravě. Původní včely měly kusadla, podobné jako mají v dnešní době vosy. 

Oteplením planety se začaly rostliny více rozvíjet, jednoduché přesleny a 

kapraďovité začaly vést konkurenční boj o prostor a světlo. Proměnou a 

vývojem prošli nejen rostliny, ale i včely. Ano, jen úspěšní a silní mohou 

stanout na slunci, tak zní jedna z lidových pranostik. Pro úspěšné rozmnožování 

a zdravotní odolnost je nutné zefektivnit přenos genů. A zde vstupuje do vývoje 

včela, včelstvo. Některé rostliny ve svém vývoji již neprodukují velká množství 

polétavého pylu s malou efektivitou opylení, ale začínají vytvářet velká a těžká 

pylová zrna s velkým množstvím kvalitních genů. Pro přenos pylových zrn 

však potřebují pomocníka, ale ani ve zvířecí říši není nic zadarmo. Tímto 

pomocníkem se stává včela. Co nabízely rostliny? Nektar, který je nositelem 

glycidu, cukru stejně jako dnes. Sladká šťáva produkována v kalíšcích na dně 

květů, což jsou pohlavní orgány rostlin. V květech se nalézá blizna, která je 

základem pecky, plodu, popřípadě jádra. Tyčinky, jsou nositelem pylu, 

genetické informace. Kromě toho je pyl bílkovinné povahy, což je součástí 

potravy včel, potřebný pro růst a vývoj. Pro rozvoj rostlin je důležitý přenos 

pylu stejného druhu. Je mnoho druhu hmyzu, který navštěvuje květy rostlin, 

tím je opylí. Převážně nedostatečně, protože na povrchu těla jedince se musí 

nacházet pylové zrno stejného druhu rostliny. Pouze včela je tak zvaně 

monoflórní, což znamená, že navštěvuje květy stejného druhu do vyčerpání 

zdroje. Pak teprve dojde k obměně navštěvovaného druhu rostlin. Proto jsou na 

jaře včely v sadech vítané.  

Včela se přizpůsobila svému prostředí a rozmnožila se téměř po celém světě. 

Jako božské posly je vnímali lidé již v pradávných kulturách. První vyobrazení 

vybírání medu člověkem ze včelího roje, se datuje 12. tisíc let př. n. l. malbou 

v Pavoučí jeskyni (Cueva de la Arňa) v Bicorpu ve Valencii (Španělsko). 
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Včelstvo jako živý organismus 

Včelstvo se skládá z jedinců, kde každá včela má svou úlohu. Složeno je 

z dělnic, (v plném létě až 80.000) matky, (v létě klade 1.500 vajíček denně) 

trubců (v létě 200 – 500) pláství s plodem (nové včelky v larválním vývoji) a 

plástve se zásobami mednými i pylovými. Samostatná včela je pouze 

studenokrevný tvor, který by bez společenství zkřehl a zahynul. Včelstvo je 

však organismus se stálou teplotou! I v nekrutějších mrazech se uprostřed 

hroznu nachází teplota 35°C. Tuto vlastnost nemá žádné hmyzí společenstvo. 

Včely se dorozumívají „včelím tancem“, za jehož objev v 70. letech 20. století 

získal Karl von Frisch Nobelovou cenu. Dorozumívají se pomocí feromonů 

vylučovaných z 6. různých žláz. Každý, kdo se již setkal se včelou a ta jej 

bodla, ví, že se během chvilky objeví další a útočí do stejného místa. Tato 

létavka kromě bolestivého žihadla zanechala na vás feromon, který ostatní 

včely upozorní na vetřelce, kterého je nutné odehnat. Mají kastovní postavení, 

které určuje podle stáří úlohu včely. Nejdříve jsou čističky, včely uklízejí úl a 

zbavují jej mrtvolek. Pak jsou krmičky se starostí o starší plod, následují 

kojičky, krmí mladší plod a matku, pak přichází na řadu stavitelka, která staví 

plástve. V konečném stádiu se úlová včela stává strážkyni, která brání česno, 

vstup proti vetřelcům. Po třech týdnech se stává létavkou, která přináší do úlu 

nektar, vodu, pyl i propolis. Nad tímto zázrakem stáli v němém úžasu již naši 

předkové. 

J. A. Komenský 

Z včelařství naučil jsem se přírodu více znáti i více milovati, než z mnoha knih učených. 

 

 

 

 

 



 
7 

 

Včelařské desatero 

1 Dříve než včely si pořídíš, vzdělávej se, poslouchej a neodmítej 

rady starších. 

 

2 Chraň včelstva svá před průvanem, prudkým sluncem a zlým a 

špatným člověkem. 

 

3 Trpělivosti a vytrvalosti pilně se uč, ať neochabuje mysl tvoje při 

létech nedobrých. 

 

4 Větší škody než užitku naděláš, když zbytečně včely vyrušuješ. 

Rozebírej dílo včelí jen tehdy, kdy to nezbytné jest. 

 

5 Na čistotu úlu i okolí dbej, aby chorob včelích ses vyvaroval. 

 

6 Dbej, aby včely dílo obměňovaly a na díle světlém sedisko měly. 

Také zásob dosti měly.  

 

7 Nehleď na množství včelstev, ale na kvalitu jejich. Jen ten je ve 

včelařství králem, kdo včelstev málo má, ale má hodně medu. 

 

8 Zachovej, abys med vždy čistý prodával. Cenu udržuj, važ si 

práce své i práce včel. 

 

9 Přírody si važ a pečuj o ní, neboť ona je ta, co více dává, než bere. 

 

10 Vychovávej nástupce svého, pomocníky i souseda po zásluze 

odměňuj.  
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Historie včelaření v zemích Českých tak ve Slezsku i na 

Moravě 

Zdroj: Památník včelařů československých, vydaný roku 1896. 

Již praotec Čech, když pohlížel na novou zemi z Řípu, pochvaloval si, jak i na 

včely bohatá jest. Staří Čechové rádi pili medovinu, jak potvrzuje Kosmova 

kronika. Také Šárka ve Starých pověstech českých opila Ctirada i jeho družinu 

medovinou, aby jej mohla odvést na Děvín. 

Zřizovací listina Břevnovského kláštera z r. 993  

- uvádí příjmy medové k výročním slavnostem, kámen vosku na svíce kostelní a 

3 nádoby medu.    (zmínky o povinnosti včelaře vrchnosti) 

V 11. a 12. stoletím se hojně vyvážely z Čech do okolních zemí med, vosk a 

medovina. V Praze se odbývaly zvláštní medové trhy. Med se vyměňoval za sůl 

ve stejné váze. 

Zakládací listina kapituly litoměřické 

 - Spytihněv II. uvádí v r. 1057 šest poddaných, kteří budou odvádět med.  

 Včelaření se rozlišovalo na lesní a 

domácí. Doma mohl včelařit každý, bez 

překážky. Lesní včelaři však tvořili 

spolek, podobný pozdějším cechům. 

Volili si svou správu, staršího včelaře 

(lamfojta), purkmistra a čtyři přísežné. 

Ti měli svou gruntovní knihu i 

zapisovatele (registra).  

Z lesního včelaření se musel odvádět 

pánům lesa poplatek ve výši jednoho 

groše za „úl“. Proto si mohl každý 

včelař v lese vyhledat příhodný strom, 

opatřit ho svým znamením a vydlabat v 

něm úl – brť a ten, osadit včelami. Kdo 

by na poznamenaném stromě včelaři 

učinit škodu nebo jej porazil, byl 

pokutován a trestán. I lesní zřízenci museli včelaře podporovat. Hájit lípy, 
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javory, vrby, třešně a jiné stromy, na nichž měli včely pastvu. Tyto stromy se 

nesměly porážet. Také Karel IV. roku 1350 potvrdil diplomem Norimberským 

práva včelařská a jejich sdružení. Ustanovení Karla IV. O „Bienengarten“ 

z roku 1350 o ochraně včelařských lip, medařské právo zajišťující svobodu 

chovu včel, ochranu chovu v lesích i doma, trestání jejich krádeží, včelí pastvu 

a ochranu před nákazou. 

Ve středověku byli včelaři ve velké vážnosti. Jejich společenství se datují již za 

vlády knížete Břetislava I. Mohli nosit zbraň, měli zvláštní práva i vlastní, 

takzvaný včelařský soud. 

Nařízení císaře Leopolda I. (1679) ochrana včelstev a výrobků z nich.  

 

Z privilegia, daného v roce 1697 Ferdinandem knížetem z Ditrichsteinu cechu 

medařskému v Lipníku na Moravě poznáváme, že cech včelařský měl právo 

nosit korouhev. Na jedné straně byl svatý Ambrož a na druhé straně Samson se 

lvem, kterému vězel v tlamě plást medu. Samson lví tlamu rozvírá. Císař Josef 

II. omezoval cechy a za jeho panování tak pozbyli  medaři svá starobylá práva. 

V zápisu roku 1792 se před obecní radou města Meziříčí lamfojt ani jiná práva 

medařská již nejmenují. Domácí včelařství vzniklo ze včelaření lesního a je 

tedy mnohem mladším. Včelař, aby si včely připoutal ke své domácnosti, uřízl 

v lese strom, v němž bylo usazeno včelstvo, a odvezl si jej domů. Prvním 
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příbytkem včel byl tedy klát - špalek. Úl v této podobě se udržel ještě dlouho 

potom. Je to nejstarší původní úl. 

Včelíny v nynější podobě se stavěly velmi zřídka. V tehdejších dobách byla 

daleko větší bezpečnost majetku a tresty za vyloupení včel byly mnohem 

přísnější. Včelíny byly zapsány i do gruntovních knih a byly považovány za 

azyl. Kdo se před nepřítelem zachránil do včelína, nesměl být dále 

pronásledován až do právního rozsudku. 

Znalost o včelím životě ve 

středověku byla malá a 

předcházela z otce na syna 

jako hluboké tajemství. Proto 

před vynalezením knihtisku a 

ještě i potom bylo včelaření 

širším kruhům úplně neznámé. 

Včelaři znali tenkrát trojí druh 

včel: královnu, dělnice a 

trubce, znali sbírání a 

usazování rojů, krmení 

hladových včelstev, vybírání 

medu, čistění medu a vosku a 

uměli dělat oddělky. Nakažlivé nemoci (hnilobu plodu) léčili zrušením 

nemocného včelstva a to za přítomnosti mistra včel (lamfojta), aby se nákaza 

nešířila. Kdo věděl o nemoci svých včel a neohlásil to a jiným včelařům tím 

způsobil škodu, byl pokutován 2 zlatkami a 2 librami vosku. Byla to pokuta 

citelná, neboť roku 1538 stálo jedno včelstvo i s klátem 3 zlaté a kráva 5 

zlatých. 

Med byl tenkrát jediným známým sladidlem v domácnosti. Užívalo se jej i k 

vaření medoviny Například při svatbě Viléma z Rožumberka roku 1578 se 

spotřebovalo 15 centů medu a 13 centů vosku.  

Včelařství, během časů 

a válek pokleslo. 

Dějištěm bylo převážně 

území koruny České. 

Války husitské ale 

hlavně válka třicetiletá, 

zpustošila celá města i 

vesnice. Celé kraje byly 
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neobydleny. Velká část obyvatelstva, byla vyhubena hladem a morem, (podle 

záznamů zemřelo v Čechách a na Moravě až 1. mil. lidí) Pole byla zpustlá a 

lidé zchudli tak, že se starali jen o nezbytnou potravu. Po 30 - ti leté válce se 

začal vosk dovážet z cizích zemí. Evropa se od dob třicetileté války zmítala 

stále v menších válkách. Medovinu nahradila výroba piva a kořalky. Výrobky 

z medu se staly vzácností. Začalo se rozvíjet perníkářství a výroba marcipánu. 

Nástup nevolnictví a panských robot vedlo k omezení starých práv a to téměř 

vede k zániku včelařství. To se přeneslo pouze na panské dvory a farnosti.  

Teprve osvícená panovnice Marie Terezie si byla vědoma potřebností včel. 

Vydává patenty na ochranu včelařů a zřizuje první včelařskou školu ve Vídni. 

Jeho vedoucím se stává Slovinec Anton Janscha -  panovnický včelmistr. 

Patenty Marie Terezie - „1775 pro Moravu Slezsko a 1776 pro Čechy“: článek 

2 - osvobození od placení daní ze včelaření, zákaz vybírání mýtného a poplatků 

při přesunech, žádná omezení nesmí být činěna na příkoří a 

protivenství.  Včelař  směl svůj roj stíhat a usadit i na cizím pozemku a se 

včelstvy směl libovolně kočovat. Za větší počet včelstev byly slíbeny peněžní 

prémie a na nenechavci a vandalové měly být napříště daleko tvrději trestáni.  

Na konci 19. století měl být nahrazen med cukrem. Nejdříve třtinovým, později 

i řepným, ale pro vysokou cenu se tak nestalo.  Nedostatek drahého cukru se 

snažili lidé nahradit obnoveným chovem včel. V průběhu 19. století dochází 

k různým objevům a vynálezům také v oboru včelařství. Včelařství se začíná 

rozvíjet.    

Vynález rozběrného úlu polským knězem 

působící v Dolním Slezsku Janem 

Dzieźonem, vede k méně destruktivním 

zásahům při rozebrání včelího díla a tím 

zjednodušení včelaření. Do jeho vynálezu se 

pokaždé včelí dílo muselo vyřezat.  

Franz von Hruschka Český zlepšovatel a 

vynálezce si získal pozornost za vynález 

medometu (1873). Se včelami se poprvé 

potkal u svého dědečka v Bravanticích u 

Nového Jičína. 
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J. G. Mendel pochází z Hynčic u Nového Jičína. 

Kromě šlechtění rostlin se podílí na studování 

včelích matek během snubních proletů, zimování 

včel a zvyšování medových výnosů. Je 

propagátorem silných včelstev. Podílí se na 

založení věstníku „ Včela Brněnská“ později 

„Včela Moravská“. Je u zrodu včelařského 

spolku na Moravě. 

J. G. Mendel   

„Jest důležito, aby každý včelař něco zkoušel, co 

se týká včelařství, neboť jenom na takové cestě 

možno dodělati se výsledků prospěšných.“ V 

roce 1864 vzniká první český včelařský spolek v 

Chrudimi. Samostatná Zemská organizace 

vzniká v roce 1872. Na Moravě roku 1892. 

 

 

 

 

Vybavení včelína na přelomu devatenáctého a 

dvacátého století. Vzadu u okna stojí na starém 

úle (almárce) vařák na vosk. V popředí je 

medomet. Na zemi stojí nádoby na čeření a 

skladování medu. Přístup do úlu byly pouze 

zezadu, Konstrukce úlu vedla k možnosti 

použití do včelařských kočovných vozů. Staří 
včelaři je využívali do konce dvacátého století. 
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Historie včelařského spolku v Krmelíně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originál zakládající listiny včelařského spolku. 
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                                          Protokol 

 ustavující valné schůze pobočného                                   

 včelařského spolku                                    dne 7/1  1917  Konané 

Schůze zahájena svolavateli p. Filixem Kubíkem a Frant. Lyčkou. 

Ke spolku přistoupili:  

Karel Blahut, Kar. Pytlík, František Matěj Světl. Albín Choleva, Eduard Linhart 

ml.,  Cir. Mácha, Isidor Folta, Josef Hranický, Štěpán Holáň, Filip Kubík, Alois 

Domčík, Karel Brož, Frant. Golka, Josef Kelér, Ant. Kubík, Leop. Zimer, Frant. 

Hranický, Vikt. Kaloč, Frant. Linhart, Josef Haladej, Anež. Bednářová, Barb. 

Olivová, a Frant. Kaločová. 

I. Po zapsání přistoupeno k volbě výboru a zvoleni: Frant. Lyčka, 

 přímý člen Felix Kubík, Štěpán Holáň, Barb. Olivová, Frant. Kelér, Al. Domčík, a p. Al. 

Šulc př. člen. 

II.   Členský příspěvek stanovený na 1 K ročně. 

III.  Za odběratelé Včely Mor. Přihlásilo se 15. členů,  kalendářů 9. členů. 

IV.  Přímí členové totiž p. Alois Šulc, Frant. Lyčka a Josef Mácha ze Staré Bělé přejí si 

taktéž v seznamu býti vedeni. Čítá tedy spolek celkem 26. členů. Tím členská schůze 

skončena. Nato ihned přikročeno k volbě funkcionářů a zvoleni: 

 Felix Kubík předseda 

 Frant. Lyčka m. předseda 

 Frant. Kelér  jednatel 

 Barb. Olivová pokladnicí (zastupuje A. Olivová) 

Po volbě vybírány příspěvky a poplatky, načež schůze skončena Felix Kubík 

 (přepis protokolu ustavující schůze včelařského spolku v Krmelíně)     předseda 
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Prvních 10. let  

 

Založení: Včelařský spolek byl založen dne 7. ledna 1917. Sešlo se 26. 

zakládajících členů, mezi kterými byly dvě ženy. V usnesení je schválený 

příspěvek ve výši 1 Koruny na člena a rok. Patnáct členů, se stalo odběrateli 

včelařského věstníku Včela Moravská a devět členů výročního kalendáře. 

Prvním předsedou spolku se stal Felix Kubík.  

Cena medu: ..z usnesení července 1917 „..referováno o ceně medu. Usneseno 

prodávati jej po 10 K, jakožto za cenu době přiměřenou“. Pro porovnání zápis 

ze stejné schůze. „ .. navrhl p. předseda hochovi za obchůzku členů 60 hal…“ 

tímto vyjádřili, jaká byla cena medu.  

Počet včelstev: v zápise  ze dne  8. 12. 1918. Poprvé se o počtu včelstev hovoří. 

Spolek měl 30. členů  s 184 včelstvy. 

Dobrohost: Na Výroční schůzi 14. prosince 1919 byl přijat návrh předsedy F. 

Kubíka na pojmenování spolku jménem Dobrohost. Tento název byl v zápisech 

používán do roku 1927. 

Přednáška: Členové spolku požádali učitele Antonína Janáčka z Brušperku o 

poučnou přednášku. Ta se konala 9. května 1920. 

Cena cukru: ze zápisu dne 18. 11. 1920. Pro dokrmení včelstev (konalo se na 

jaře) byl nabídnut včelařům cukr za cenu 10 K / 1kg. Průměrné množství na 

zakrmení bylo 1,4kg/včelstvo.  

Velmi úrodný rok: ze zápisu 5.7. 1922. „ předseda .. uvítal přítomné a 

projevil radost nad letošním rokem, který je včelařům velice příznivý.“ Zároveň 

na základě věstníku Včely moravské, domlouval účast na zemědělské výstavě 

v Hodoníně, které se členové zúčastnili. Velmi snůškově příznivý rok vede 

k vytvoření Včelařského družstva. To nabízí podíl ve výši 10 K za včelstvo při 

odkladu plné platby za prodaný vykoupený med. Na podzimní schůzi padlo 

rozhodnutí ke Družstvu se nepřipojit. Na základě svých poznatků předseda J. 

Ručka přednesl poutavou přednášku na téma „Racionalizace včelaření“, která 

byla se zájmem vyslyšena. 

Rozpadnutí spolku: V roce 1924 se spolek rozpadá. Odchází př. J Ručka. 

Místopředseda F. Kubík pro neochotu ostatních členů spolek rozpouští za 

přítomnosti čtyř členů (Fel. Kubík, Š. Holáň, Fr. Lyčka, Š. Kaán).  

(cituji) Společný majetek s obnosem 180Kč darovali takto: Obecné škole 

v Krmelíně pro chudé žáky 100 Kč a 80 Kč na Pomník padlých. (Konec citace) 

Toto rozhodnutí však bylo v konečném důsledku neplatné.  
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Přednáška: dne 6. 3. 1927 Velmi úspěšnou akcí se stala přednáška na téma    

„Názor o hospodářském významu včel.“ Řečníkem byl Arnošt Hapala ze 

Staříče. Zúčastnili se i členové okolních spolků, Brušperku, Oprechtic, Paskova 

a Staré Bělé. 

Medomet: dne 23. 7. 1927 se členové spolku usnesli na zakoupení obecního 

medometu v hodnotě 120 Kč. Zároveň určili správní poplatek ve výši 20 hal 

z 1kg vytočeného medu. 

uč. František Nenička: dne 24. 9. 1927 přednesl během členské schůze 

všestrannou přednášku o včelaření.  

 

V tomto nelehkém poválečném období nově vznikající republiky spolek 

přetrval, vyrostl ze svých dětských kalhot díky velmi obětavých lidí, o kterých 

ještě budeme v postupu času číst. Nemohu opomenout zakládajícího člena 

Felixe Kubíka, který velkou ochotou i sebezapřením ustál složité období spolku. 

V únoru 1932 př. F. Kubík odstupuje. Za obětavou práci mu poděkoval př. 

Rusek jménem celého spolku. Své úsilí i um odváděl do poslední chvíle. 

V prosinci téhož roku umírá. 

 

Léta hojnosti i strachu. 

 

 Na konci ledna 1928 měl 

spolek 24. členů a 

obhospodařoval 153 včelstev. 

Průměrný výnos ze včelstva 

byl 6 kg medu. Počet 

včelstev na člena v průměru 

5. Eduard Linhart byl 

největší včelař s 12. 

Včelstvy.  V létě 1929 byl 

z Ústředí svazu zaslán spolku 

vařák na vosk zn. „Sricus“.  

Členové spolku se dohodli na ceně zapůjčení ve výši 1 Kč/kg z vyvařeného 

vosku. V roce 1931 se členové dohodli na stanovení ceně medu 1kg/ 20 Kč  

„..aby, nedocházelo k prodeji pod cenou.“ Pro spolkovou knihovnu zakoupili 

odborné spisy i knihy. Spolek měl 46 členů, obhospodařoval 244 včelstev. 
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V roce 1934 byl zakoupen nový medomet od fa. Bratři Merthové za 310 Kč, 

náhradou za starý, který byl prodán spolku v Proskovicích za 90 Kč. Zároveň 

sepsali žádost na nový lis na voskové mezistěny pomoci „subvencí“ (dotace) 

na Ústředí spolku. Spolek vlastnil majetek na celkové zpracování vosku, 

výrobu mezistěn a medomet s vybavením pro stáčení medu. Byly stanoveny 

poplatky na zapůjčení, které byly dodržovány. Vlastnili knihovnu s 12 

odbornými svazky. Pravidelně se účastnili přednášek. Členskou základnu 

tvořilo 48 včelařů, 22. členů z Krmelína a 26. členů z okolí a obhospodařovali 

celkem 248. Včelstev. Vedli se velké diskuse o nejpříhodnějších rostlinách a 

stromech, co by včelí pastvy. Na základě diskuse byly objednány medonosné 

keře jako Dřišťál obecný, Zimolez tatarský, Tavolník, Mochna keřovitá a 

akáty. Tyto keře byly zasazeny do školní zahrady u nové školy a na sokolském 

cvičišti. Do programu spolku zařazeno pořádání „Kurz pečení medových 

perníků“. Spolek dal z rozpočtu 200 Kč na zakoupení surovin. Akce proběhla 

16. prosince Na Benátkách. Vstupní poplatek byl 10 Kč/člena spolku a 

15/přespolního. Akce byla medializována, včetně fotografií účastníků. Pro 

obnovu medonosných rostlin zřídili „školku“ a určili správce. Obrat 

hospodaření za rok 1934 byl 15.273,40,- Kč. 

Roku 1936 pořádá spolek „Kurz chovu včelích matek“(př. Schmied) Akce je 

skvěle zajištěna. Účastní se jí i okolní spolky. Kurz se konal na včelnici Ed. 

Linharta. 

20. 6. 1937 spolek uspořádal 

zájezd na včelnici do Drahotuší, 

Předmostí u Přerova, 

Chvalčovy Lhoty (včelnice př. 

Schmieda) a Teplic u Hranic. 

Účastní se 37. členů – 

všeobecně se líbil. 

V zápisech roku 1938 je cítit 

neklid, všeobecná mobilizace, 

obsazení pohraničí. Plánované 

akce se již neuskutečnili. 

Dochází k poklesu členů. 

Případné akce se plánují pouze do blízkého okolí – Hukvaldy, Tichá. 

Rok 1940 má spolek již jen 32 členů a obhospodařuje 200 včelstev. 



 
18 

 

V roce 1941se členové akcí neúčastní, program nebyl navržen ani schválen. 

Nezvykle dlouhá zima v období 1941/42 vedla ke ztrátám včelstev. Následné 

jaro také nebylo příznivé. Největší starosti přineslo sčítání včelstev za účelem 

povinných odvodů medu. Povinné odvody medu – kontingent- byl stanoven 

Říšským ministerstvem zemědělství na 2kg/medu na včelstvo. (Je nutné 

připomenout, že průměrný výnos byl 6 kg/včelstvo za dobrých podmínek). Po 

jednání o snížení kontingentu byl stanoven na 1,5kg/vč. Pro nesplnění odvodu 

byli všichni včelaři pokutováni 30Kč za každý nedodaný kg medu. Spolek se 

snažil bojkotovat tyto odvody, podávají odvolání, jsou schopni dodat za rok 

1942 maximálně 0,3kg, a za rok 1943 maximálně 0,6kg, celkem 67 kg za 

spolek. Nic naplat, zbytek zaplatili  pokutou, ta byla pro rodiny existenční. Pro 

názornost pokuty byly ve výši 600 Kč. 

 

 
 Od roku 1945 se činnost spolku již nerozběhla jako před válkou. Stále zatížení 

povinnými dodávkami jako za války nevedlo k obnově členské základny. 

Celkový počet je 31. členů a 208. včelstev.  

V roce 1946 se začíná provádět ošetření na roztočíkovou nákazu včel 

(akarapidózu). Včely mají postižené dýchací otvory (vzdušnice) parazity. Ti 

výrazně zkracují život včel a jejich produktivitu, ta byla s největší 

pravděpodobností hlavní příčinou velmi slabých výnosů medu v období 

válečném i těsně po válce.  



 
19 

 

Roky 1948 a následně 1949 nebyly včelařský zcela příhodné. Rok 1949 byl 

obzvláště těžký. Včelaři nevytočili žádný med. Chladné jara roku 1948 a 1949 

vedly k úhynu včelstev na nedostatek zásob. Včelaři nakupovali med z oblastí, 

kde včelaři nějaký přebytek měli, aby jej mohli odevzdat v rámci povinných 

odvodů (kontingentů). Tím získali alespoň nějaký nárok na zakoupení cukru 

pro zakrmení hladových včelstev.  

Vysazováním příhodných rostlin, lepší starost o zdravotní stav včelstev, i díky 

příhodného počasí se podařilo kontingent v r. 1951 splnit. Od roku 1952 

pokračují povinné odvody medu, ale spolek má možnost si vyjednat podmínky. 

Na celé sdružení je pohlíženo jako na celek, který je povinen provést 

dohodnutý odvod, který je řešen z možností spolku a tak zvaného „stanoviště 

snůškové třídy“, vycházející z minulých výsledků. Zároveň je spolek 

zvýhodněn v případě překročení plánovaného odvodu. Průměr povinného 

odvodu medu pro další roky na včelstvo je 1,65 kg.  

V následném období se zápisy téměř opakují. Hlavním tématem jsou odvody 

medu pro Národní hospodářství a příděly zlevněného cukru. Od 1953 se 

obnovuje spolkový chov matek. Zároveň dostanou závazek k předání 5. rojů do 

JZD Bravantice závazek bez potíží plní. Zdravotnímu stavu se nevěnuje přílišná 

pozornost.  Ošetření včel 

se provádí se náhodně, 

záleží na zvážení 

chovatele, prostředkem 

k ošetření se používá 

přípravek BEF. Teprve 

od roku 1954 se začíná 

provádět ošetření plošně 

a systémově. Spolek má 

v té době 30. členů a 

stará se o 133. Včelstev. 

 

Za překlenutí tohoto velmi těžkého období patří neskutečný dík: 

Eduardu Linhartovi (předsedovi) a Štěpánu Holáňovi (jednateli), kteří byli 

nestory krmelínských včelařů. Převzali spolek po období vzniku z rukou ikony 

krmelínského spolku př. F. Kubíka, (František Matěj předseda, rezignoval) 

 Ten jim byl ještě jistou chvíli oporou. Shromáždili kolem sebe skvělý kolektiv. 

Za jejich vedení spolek prožil „Zlatá léta“ v předválečném období. Dle zápisů 

spolek, sdružoval včelaře místní i ze širšího okolí. Zaslouží náš velký obdiv za 
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překlenutí nelehkých let válečných i doby po válce. Ta snad byla o to těžší, 

protože jim přibývalo roků i starostí. Toto období překonali také díky 

spolupráce s Františkem Neničkou, Petrem Šimečkou a Václavem Pchálkem. 

  

Spokojená léta, přesto plná zvratů 

 

Poválečná léta restrikcí pominula.  

1956 Družstvo včelařů poprvé nabízí výkupní cenu přebytečného medu za 

22,50 Kč/kg. Spolek se účastní přednášek, zároveň některé pořádá, doplněné o 

promítání filmů:  Ošetřování včelstev i Racionální včelaření.  

V roce 1957 začíná vycházet časopis Včelařství, jeho vydávání trvá dodnes. 

Spolek mění pojmenování na název „Základní organizace Českého svazu 

včelařů“. Jsou změněny stanovy (staré ještě nesly body z I. republiky i z období 

války).  

Ve věku 75 let odstupuje Ed. Linhart. Předsedou je zvolen Václav Pchálek. 

Poprvé se  objevuje potvrzený výskyt Moru včelího plodu v Lískovci.  

V roce 1959 začíná spolupráce s JZD. To provádí osev pro doplnění včelí 

pastvy jetelovinami i řepkou olejkou. Vedla se osvěta proti předsudkům 

pouhého zisku z prodeje medu, ale zdůrazňovala se hlavní opylovací činnost 

včel.  

Došlo k většímu úhynu včel. Příčinou byl podle nákazové komise parazit 

roztočík včelí (akarapidóza). Ze zápisu roku 1962: měli včelaři zařízení pro 

zpracování medu, vosku, mikroskop pro vyšetření včel, úlovou váhu, pro 

zjišťování denního přínosu, knihovnu s 13 odbornými svazky. Vařili a 

prodávali medovinu, která byla velmi žádaná. Obhospodařovali lesní školku, ve 

které připravovali sadbu stromů i keřů. Vysazovali na 250 kusů ročně. Pořádali 

akce, přednášky pro laickou i odbornou veřejnost. 

V roce 1963 je vyhlášeno nařízení povinného, jarního vyšetření včelstev 

Veterinární správou na roztočíkovou nákazu (akarapidózu). 

K léčení přípravky dává pokyn okresní veterinární správa. Začala osvěta 

ohledně zdravotního stavu včel s vysvětlováním příčin i následků.  

Základní škole je nabídnut výukový program z říše včel. 

S mysliveckým svazem byla dohodnuta spolupráce ve formě osevu vybraných 

lesních ploch pro různorodost pastvy lesní zvěře i včel.  
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V roce 1968 byl zřízen Svépomocný fond na pokrytí škod způsobených 

nakažlivými chorobami. Příspěvek činil 1Kč/včelstvo.  

Pak ale události dostaly rychlejší spád a spolková činnost na chvíli ustoupila do 

ústraní celospolečenského dění.  

Z té doby je vložen přepis zápisu členské schůze i s pozvánkou. 

 

 
 

(cituji) 

Zápis ze schůze, která se konala 27. 8. 1968 
Přítel Pchálek zahájil schůzi, které se zúčastnilo 22 členů. Schůze, 

probíhala za mimořádných okolností. Když naše vlast byla 

věrolomně, bez jakékoliv výstrahy obsazena vojsky 5  - ti států, když 

se vydávali za naše údajné přátelé. Tato událost byla přijata našimi 

lidmi s velikým rozhořčením a taktéž měla tato událost svůj odraz na 

schůzi. Tímto byla přerušena naděje, kterou český lid vkládal do 

demokratičtějšího procesu a kterou i členové na minulé schůzi 

uvítali. Dá se předpokládat, že svoboda projevu, kterou všichni naši 
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lidé brzo uvítali a kterou mohla vnésti naději je ohrožena, Naši 

představitelé byli hrubě deportováni do Moskvy. Náš prezident odjel 

do Moskvy a všichni čekáme, jak pořídí. 

 (Konec citace) 

 

Další zápis je až z následujícího roku o běžných věcech. 

V období 1968/70 dochází k navýšení počtu včelstev ze 160 na 213. Dochází 

také ke změně podpory včelařů na zazimované včelstvo, ve formě zavedení 

peněžního příspěvků na zazimovaná včelstva, místo dotace na cukr. Včelařství 

se začalo ubírat cestou spolupráce obměny včely Černé za mírnější včelu 

Kraňskou. Na podnět ústředí ČSV je více podporována práce s mládeží. Na 

tomto základě je po dohodě s ředitelem ZŠ panem Cyrilem Šperlínem v roce 

1973 zřízen včelařský kroužek, jehož vedoucím je přítel Robenek a Pchálek. 

V r. 1975 je dostavěn Školní včelín a 20. září téhož roku slavnostně otevřen.  

 V r. 1980 je v Severomoravském kraji 169 základních organizací, 

obhospodařovali 91.808 včelstev, úhyn byl 6.549, postižených roztočíkovou 

nákazou bylo 1,79% (což bylo 1.643 včelstev.) na nosemozu 24% (celkem ¼ to 

bylo 22.000 z chovaných včelstev) Mor včelího plodu se vyskytl v 81 ohniscích, 

otráveno bylo 918 včelstev. Přisunuto k plodinám bylo 27.402 včelstev. V kraji 

bylo 60. včelařských kroužků s 550 žáky.  

V rámci přednášky byli včelaři seznámeni s novým invazivním roztočem 

Varroa Jacobson, který pochází z jižní Asie. Svou povahou je schopen 

zlikvidovat včelstvo do jednoho roku. Na Slovensku v r. 1980 zahynulo jen na 

roztoče Varroa 1 tisíc včelstev. 

Opatření proti šíření kleštíka, jsou 

určena okresní Veterinární 

správou. 

Postesknutí: Nákazovou situaci 

zvláště podceňuji někteří kočovní 

včelaři, kteří bez vědomí sdružení 

svá včelstva přistaví k 

místní pastvě, po odkvětu bez 

povinností vůči sdružení zmizí. 

Lakota a bezohlednost patřila i 

patří také mezi vlastnosti včelařů. Následující schůze převážně řešili požadavky 

dodávek medu a monitorování napadení včelstev invazivním kleštíkem. 
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Napadení dvěma parazitními roztoči, Varroa a Roztočík včelí, který přetrvával 

od II. svět války, bylo opravdu pro včelstva destruktivní. Opatření byla hrozivá, 

docházelo k utrácení (formou spálení úlů se včelstvy ze stanoviště), ročně až 

14.500 včelstev v celé ČR (používané přípravky k  udržitelného zdravotního 

stavu byl BEF a Fumagilin, ty nebyly však dostatečně účinné). Veterinární 

správa dala výzvu k umístění podložek do všech včelstev, nedodržení bylo 

podmíněno postihem, pro monitorování spadu roztočů a včel. V poznámce Ing. 

Kanclíře je uvedeno: Varroa destructor se šíří především nezodpovědným 

přístupem včelařů a nerespektování nařízení Veterinární správy. Tato slova 

platí v tehdejší době, stejně tak jako dnes.  

V r. 1984 sdružuje OO ČSV ve Frýdku Místku: 28 základních organizací 

s 2012 členy, kteří obhospodařují 12.257 včelstev a dodali v rámci dodávek do 

Družstva  31tun medu. Povinnost překročili cca o 20 tun. 

 

 

Nový směr 

 

 V r. 1985 je zvolen předsedou ZO 

Ing. Miroslav Kanclíř. Shromáždil 

kolem sebe tým mladých nadšených 

členů, kteří si stanovili nelehký úkol. 

Pokud chceme úspěšně včelařit, a mít 

výsledky, musíme změnit celkový 

přístup ke včelaření.   Nejdůležitější 

bylo zajistit dobrý zdravotní stav 

včelstev na území katastru obce. Zřídil 

dvoučlenné hlídky se správci 

jednotlivých úseků, které prováděli 

ošetření, popřípadě na něj dohlíželi, 

aby nedocházelo k opomenutí a 

zanedbání. Jeho pohled na způsob 

včelaření byl opravdu novátorský. 

Jako první si s př. JUDr. Bohuslavem. 

Klimkem, uvědomili a pojmenovali 

příčinu rozmnožování parazitů na včelstvech. Pak za spolupráce se zástupci 
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Veterinární správy, pečlivě vedených záznamů a vyhodnocování výsledků vedli 

kroky k ošetřování včelstev.  Výsledky jejich práce byly nejvíce průkazné 

v létech, kdy okolní organizace měly zaznamenány vysoké úhyny včelstev a 

v naší ZO, byly zanedbatelné.  

Druhá oblast byla šlechtitelská práce. Chov včelstev s velkou snůškou, přitom 

včelstva mírná, s dobrými doprovodnými vlastnostmi. Tento úkol byl až 

nadlidský. Přijímání nových způsobů chovu včel převážně staršími členy, se 

nepotkaly vždy s ochotou. 

Záměna včelí linie za jinou, 

zvláště pokud to bylo nákladné a 

ne vždy se zaručeným 

výsledkem, se setkávala téměř 

s odporem. Avšak svým 

dlouhodobým působením, 

přístupem a osvětou se úspěch 

začal pomalu projevovat. Vedení 

žáků v mládežnickém kroužku 

byla již jen pomyslnou 

třešničkou na dortu. 

Jako správný hospodář si 

uvědomoval, že jeho dílo musí 

mít pokračování. Proto se vždy 

snažil kolem sebe shromáždit 

skupinu mladých členů, kteří by 

mohli zastat práci za pomalu 

odstupující generaci. Snad se mu 

to povedlo. Přítel Kanclíř pracoval do poslední chvíle, i když mu síly začaly 

docházet. Předal s př. Klimkem otěže nastupující generaci.   V létě 2014 nás 

Miroslav Kanclíř navždy opustil. Přítel B. Klimek je nám nápomocen svou 

radou dodnes.  
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Významní členové spolku včelařů v Krmelíně 

od roku 1917 do roku 2017 

1917 – 1921 Felix Kubík – předseda - malozemědělec od roku 1921 se 

stává místopředsedou. Tuto funkci zastává do roku 1932. 

Obětavý člen spolku, jehož názory byly členy spolku vždy 

s respektem nahlíženy a akceptovány. (†)1932 

 Štěpán Holáň členem od roku 1917 - pokladník , jednatel, do 

roku 1953; od r. 1952 čestným členem (†)1956 

 František Nenička členem od 1927 – učitel ZŠ, jednatel, 

aktivně působil v letech 1927 – 1956 s obšírnými znalostmi 

života včel. (†)1960 

 Pavel Rusek – učitel ZŠ, jednatel, člen dozorčí rady aktivní 

člen  1920 -  1936  přestupuje do spolku ve Staré Bělé. 

1921 - 1924 Josef Ručka předseda V roce 1920 je zapsán jako člen p. nad 

učitel. V roce 1924 odchází do penze a stěhuje se do Místku. 

1924 - 1925 Felix Kubík spolek vedl z pozice místopředsedy 

1926 - 1931 František Matěj předseda, rezignoval. 

1931 - 1957 Eduard Linhart předseda, členem od roku 1917, zapálený 

včelař, chovatel matek. V roce 1952 čestný člen. Nestor 

krmelínských včelařů, díky jeho přínosu spolek přežil nejhorší 

období, války i po válce. (†) 1976. 

                            Alois Blahut  místopředseda v období roku 1945 – 1978, 

ochotný člen starající se o výsadbu stromů a keřů na území 

katastru obce. 

1957 - 1985 Václav Pchálek člen od roku 1934 zapisovatel, jednatel (1945 

- 1957); Předseda s velkým přínosem pro spolek i obec. Podílel 

se na založení školní včelnice i zřízení včelařského kroužku. 

 Petr Šimečka zapisovatel 1942-1945, jednatel odchází do 

Kujav. 

                         František Golka jednatel 1947-1957) odstěhoval se do Čech. 

1985 - 2013 Ing. Miroslav Kanclíř členem od roku 1962, předseda a 

vedoucí včelařského kroužku mládeže. Výrazně se podílel se na 

způsobu prevence nakažlivých chorob a šlechtitelské činnosti. 
(†) 2014. 

 JUDr. Bohuslav Klimek členem od roku 1962 byl nejmladším 

členem. Nejbližší spolupracovník př. Miroslava Kanclíře, se 

kterým se podílel na úspěšné prevenci invazivních chorob, i 

šlechtitelské práce v chovu matek. Místopředseda v období 

1985-2013 
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Kniha zápisů končí. Během těchto řádků jsem rád vzpomenul na prožité 

události členy včelařského spolku v Krmelíně. Spousta členů přidala ruku 

k pomyslnému dílu v období prosperity a zdaru, na druhé straně si važme těch, 

kteří vedli spolek v období lidsky těžkých a nebezpečných. V tomto 

vzpomínkovém almanachu nejsou jmenováni všichni členové spolku, přesto 

alespoň touto vzpomínkou jim vzdejme hold. Žili a tvořili pro nás. 

Včelařský kroužek 

Založení kroužku 

Na přelomu roku 1970 si Ústřední svaz včelařů začal uvědomovat vzrůstajícího 

průměrného věku členů. Vydal výzvu pro podporu zřízení „Pionýrsko 

včelařských kroužků“. Po dohodě předsedy V. Pchálka s ředitele školy, byl 

v roce 1973 zřízen včelařský kroužek. Přihlásilo se 13 dětí.  Do školní zahrady 

byl umístěn včelník, který darovala Jarmila Večeřová. Schůzky začaly pod 

vedením předsedy V. Pchálka a G. Robenka. Pro zlepšení názorné výuky, podal 

výbor návrh na zřízení nového moderního včelínu. Po dohodě předsedy (MNV) 

obce pana Šeděnky, ředitele školy pana Cyrila Šperlína a členů výboru včelařů, 

se dohodli na umístění stavby. Plány vypracoval zdarma Ing. Emil Matěj (ze 

Staré Bělé). Stavba včelínu byla dokončena v létě 1975. Ke slavnostnímu 

předání došlo téhož roku 20. září za přítomnosti zástupců obce, základní školy 

a zastupitelů okresní správy.  
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Účast v soutěžích Zlatá včela 

Výuka probíhala od roku 1973 v suterénu školy. Došlo k prvnímu seznámení se 

životem včel, ale i první neúspěch, kdy včelstva uhynula na včelí úplavici 

(nosemósu). V novém včelíně byla osazena tři včelstva. V létě následujícího 

roku vytočili 30 kg medu. Ten podarovali školní jídelně a 5 kg V. Máchovi 

olympijskému vítězi z Montrealu. Následující roky tak přínosné na med nebyly. 

V roce 1977 se účastnili naši žáci soutěže oblastního kola „ Zlatá včela“. Ze 

základního kola postoupili: Dalibor Plaček; Kamil Plaček; Otto Robenek; 

Rostislav Plaček; Petr Plaček.  V kategorii mladších žáků se umístil na druhém 

místě Libor Jarolím. V krajském kole se na druhém místě umístil Kamil Plaček, 

čtvrté místo obsadil Rostislav Plaček.  Zároveň postoupili do celostátního kola. 

V roce 1979 svůj úspěch zopakovali. Členové kroužku se účastní Letních 

táborů na Krásné i v Lubně.  
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V období 1980/85 se žáci pravidelně účastní soutěží. V létě 1985 navštívil 

kroužek redaktorka Včelařství pí. Burgerová. O kroužku napsala článek, který 

byl zveřejněný v prosincovém čísle Včelařství. 

 V roce 1986 se na prvním místě umístil Leoš Pchálek. Z krajského kola do 

celonárodního již nepostoupil. 

V. Pchálek pro zhoršující se zdravotní stav odstupuje. Novým vedoucím 

kroužku se stává Čestmír Plaček. 
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Přemístění školního včelínu 

Od roku 1992  však 

školní včelín chátrá. 

Na základě stížností 

rodičů žáků ZŠ 

rozhoduje obec o 

jeho likvidaci. Na 

poslední chvíli 

včelín zachraňuje 

př. Ing. M. Kanclíř, 

který vyjednal 

přemístění na 

pozemek pana 

Bočka na Světlově. 

Za přispění členů 

ZO a pomocí 

starosty obce Ing. 

V. Zezulky a zařízení přepravy od firmy ZEMKOVO Krmelín se přemístění 

včelína povedlo. 

Na snímcích jsou členové spolku na brigádě při úpravě včelínu a okolí. 
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Obnovení činnosti kroužku 

A tak od roku 2009 

znovu začíná včelín 

plnit své poslání. 

Včelařský kroužek 

je obnoven. 

Vedoucím se stává 

p. Aleš Blatoň. Od 

roku 2014 se ujímá 

vedení kroužku pan. 

Radek Tříska. 

Včelařský kroužek 

je zaregistrovaný 

podle nových stanov 

ČSV. V Krmelíně 

jsou přihlášeni 

pouze tři žáci. Velká 

konkurence kroužků a následná absence žáků na schůzkách vede k ukončení 

činnosti v Krmelíně. Nabídku včelařského kroužku ochotně přijala ZŠ ve 

Fryčovicích, kde od roku 2015 schůzky probíhají. Do vedení kroužku se 

zapojila Mgr. Pavla Třísková. V roce 2016 se zúčastnil poprvé kroužek soutěže 

„Zlatá včela“ v Příboře. Pro účast v mladší kategorii se postup nepředpokládal. 

Přesto byl pro děti připraven příjemný víkend. Do kroužku chodí děti 

z Krmelína, které zároveň navštěvují ZŠ ve Fryčovicích. Zázemí školy ve 

Fryčovicích, vede k možnosti obsáhlé 

výuky. V soutěži „O nejlepší včelařský 

kroužek“ v okrese Frýdek Místek, jsme 

se umístili na 3. místě. Soutěž 

vyhodnocoval zástupce hejtmana 

Moravskoslezského kraje.  

Z činnosti kroužku 

Teoretická výuka, je prostřídána hrami, 

pro odlehčení, vytváříme také drobné 

dárky pro rodiče. Vyráběli jsme svíčky, 

pekli jsme perníčky a zdobily je. Vánoční přání byla již pomyslnou tečkou 

nastávajících radostných chvil v rodinném kruhu. 
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Na včelnici 

. 
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Čím je cenný med 

Med je nejstarší přírodní produkt používaný ke slazení a léčení lidí.  Je zlatavě 

žlutý nebo jiskřivě hnědý, aromatický, lahodný a sladký. Obsahuje mimo jiné 

ovocný a hroznový cukr (fruktózu a glukózu), enzymy a vitamíny, zde je 

nezastupitelná úloha včel, jejichž výměšky mění pouhý nektar v med. Dále 

obsahuje aminokyseliny a vonné látky. Med pomáhá jako podpůrný prostředek 

při mnoha nemocech: onemocnění jater, žaludku, ledvin, dýchacích cest. Je 

nejen zdrojem energie, ale i souborem unikátních látek, s významným účinkem 

na zdraví. (autorem je RNDr. V.Švamberk) 

Medové zdraví 

Léčivá síla medu provází lidstvo od 

nepaměti. „Místo různých lidstva jedů, 

dopřej sobě hodně medu. Kdo čaj s 

medem pije, nestůně a dlouho žije. Ten, 

kdo má med v almaře, ten neshání 

lékaře. Recept je jen jeden: denně 

chleba s medem.“  

Medové měsíce 

Díky dlouhému pozorování včel a přírody vznikly na každý měsíc pranostiky, 

kterými bylo možné se řídit. 

 V lednu silný led, v květnu bujný med.  

 V únoru sníh a led – v létě nanesou včely med.  

 Teplý březen rozehřeje včelám srdce.  

 Dubnové štěstí pro včely je slunce a déšť.  

 Roj, který se v máji rojí, za fůru sena stojí.  

 V červnu rojení nestojí za zvonění.  

 Červenec nese parna, krupobití a medovice.  

 Udělá se v srpnu deštivo, prší med a dobré víno.  

 V půli září úly zavři a zahoď klíč.  

 Když v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá. Poletují včely v 

listopadu na svatého Ondřeje, bude neúrodný rok.  

 Jestli vítr o Vánocích věje, jest v hojnosti dobrá naděje. 

(zdroj iReceptar.cz) 
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Členové našeho spolku 

Náš spolek má 26 členů, jsou mezi námi dvě ženy. Obhospodařujeme 283 

včelstev na celém katastru obce. Zdravotní stav našich včelstev, byl vždy na 

vysoké úrovni. Výsledkem je správná metodika práce při ošetření včelstev.   

Aleš    BLATOŇ úsekový důvěrník,   

 Ing. Jiří    ČERNÍK 

 Ing. Vladimír   ČERNÍK 

Stanislav   ČIKAS  místopředseda včelařského spolku,               

 Ing. Karolína   FOJTÍKOVÁ zapisovatelka 

Jakub   HAVRÁNEK 

Josef   HAVRÁNEK jednatel včelařského spolku 

Václav   HAVRÁNEK 

Zdeněk   HLAVENKA člen dozorčí a revizní komise 

Pavel  HOLÍK   předseda dozorčí a revizní komise 

Václav  CHOLEVA    

Zdeněk   JANEK 

JUDr. Bohuslav  KLIMEK čestný člen 

Walter  KOMMA 

Kateřina  KUŘILOVÁ 

Petr   MÁCHA pokladník spolku 

Miroslav   MILAT 

 Ing. Karel  MRÁZEK v současné době bez včelstev 

Václav   PAVLICA 

Vladimír  POLOMÍČEK 

Libor   STRUŽKA 

Štěpán   ŠIMEČKA 

 Ing. Jiří    ŠINDEL člen dozorčí a revizní komise 

 Ing. Petr   ŠINDEL v současné době bez včelstev 

Mgr. Pavla  TŘÍSKOVÁ vedoucí včelařského kroužku 

Radek  TŘÍSKA předseda včelařského spolku 
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Kupujte med přímo od včelaře 

 

Med koupený přímo u včelaře, kterého osobně znáte, důvěřujete mu, je zárukou 

vysoké kvality. Chová zdravá včelstva, med správně ošetřuje, skladuje a 

dodržuje zásady hygienického zpracování. Každý med po určitém čase 

zkrystalizuje. Není to na závadu! Med nikdy nezcukernatí! Tuhnutí medu je 

dáno poměrem fruktózy a glukózy, kdy za jistého poměru dochází k dřívějšímu 

růstu zrn – tuhnutí. Stává se to převážně u jarních medů. Jarní medy jsou vždy 

s vysokým obsahem pylu. Jsou vhodné pro zmírnění zažívacích potíží. Pozdní 

medy jsou s větším podílem vonných silic a větším obsahem složitých cukrů. 

Ty jsou vhodné pro prevenci respiračních nemocí. Takto jsou medy děleny na 

medy květové a medovicové. Spolehlivým určením květového nebo 

medovicového medu je pomocí vodivosti, to znamená obsahem silic v medu. 

Přístroj na určení druhu medu se jmenuje konduktometr.  
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Almanach k 100. výročí založení spolku včelařů v Krmelíně. 

Almanach je sepsán jako poděkování členům spolku a obce za jejich 
obětavost v setrvání této krásné a přínosné činnosti. 

         Navrhnul a sepsal: předseda spolku včelařů Radek Tříska 

Zdroje:  Knihy zápisů včelařského spolku v Krmelíně (1917 – 1989) 

Kronika včelařského kroužku (1974 – 1990) 

Obrazový materiál:  Vlastní fotografie - skanzen Veselý kopec u Hlinska; historické 

fotografie obce; mestoprosec; fhruschka; iam fmph.;medsvamberk; 
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