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Úvodní slovo  

 

Základní organizace Dobrá si v letošním roce připomíná významné výročí. Je 

tomu 100 let o doby, kdy došlo k založení prvního českého včelařského spolku na 

Frýdecko-Místecku. Stalo se tak 1. července 1906 v hostinci Beseda v Sedlištích. 

Na ustavující schůzi se sešlo 35 včelařů z nichž se 31 stalo prvními členy spolku. 

Iniciátorem spolku se stal učitel Václav Slíva, po jehož přeložení na školu do 

Dobré v září roku 1906 došlo i k přesunu sídla spolku. Cílem spolku bylo 

rozšiřování chovu včel a zlepšování včelaření na Frýdecku. To se s úspěchem 

dařilo, což se projevovalo nejen nárůstem členské základny, ale i zvětšujícím se 

počtem včelstev. K rozvoji včelaření na Frýdecku sloužily různé přednášky, 

odborné kurzy i pořádání výstav. Významné byly především výstavy v roce 1910 

v Dobré a v roce 1935 ve Frýdku. Na nich se členové spolku podíleli nejen 

organizačně, ale i prezentováním svých výrobků a včelařských pomůcek. Důležité 

také bylo zřízení včelařské pozorovací stanice v Dobré v roce 1913. Počet členů 

spolku postupně vzrůstal až na 471 v roce 1937. Tehdy patřili do spolku včelaři 

z více než 30 obcí okresů Frýdek a Český Těšín. V současnosti sdružuje včelařská 

organizace v Dobré 130 členů z 11 obcí okresu Frýdek-Místek.  

Na letošní rok připadá ještě jedno výročí spojené se včelařením na Frýdecku. 

Před 365 lety vydal Jiří z Oppersdorfu privilegium, kterým potvrdil medařská 

práva včelařů na svém panství. Tato práva se týkala všech včelařů na panství 

frýdeckém a byla prvním známým písemným dokladem o včelařské organizaci na 

Frýdecku. 

 

 

 

V Dobré 14. srpna 2006                                         Petr Vitula  

                                                                                předseda Českého svazu včelařů, 

                                                                                základní organizace Dobrá  
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Počátky včelařství na Frýdecko-Místecku 

 

K prvnímu setkání člověka se včelami a jejich produkty došlo už v pravěku. 

Zpočátku šlo zřejmě o kontakt náhodný a jednorázový, kdy kvůli získání medu 

docházelo k ničení lesních včelstev. Postupně však převládla snaha využít blízkost 

včel ve svůj prospěch, a tak vzniklo lesní včelařství, tzv. brtnictví, kdy včely měly 

svůj útulek v lese ve ztrouchnivělých kmenech stromů, a domácí včelařství, kdy 

byly včely umístěny v úlech nedaleko 

lidských obydlí. Z medu se vyráběly 

různé medovníky, sladily se jím 

koláče, mazal se na chleba, byl 

používán k přípravě masitých jídel, 

přislazovalo se jím víno a pivo, velmi 

populární byla medovina. Využití 

našel také včelí vosk, používal se 

k výrobě svíček, známé bylo 

modelování z vosku, své uplatnění 

našel i v lékařství při léčení starých 

ran, otoků atd.  

Ve středověku si včelaři mohli 

vytvářet podobné organizace jako byly 

cechy. Jejich samospráva byla tvořena 

starším včelařem, zvaným landfojt 

nebo lamfojd, purkmistrem, čtyřmi 

přísedícími a šesti konšely. Jednání na 

zasedáních se řídilo včelařskými právy 

nazývanými také medařské artikule. 

Každý, kdo chtěl včelařit, se musel 

přihlásit k právu medařskému a 

zaplatit poplatek zvaný přípovědné. 

Lesní včelaři navíc museli odvádět 

určitý poplatek majitelům lesa, protože 

těm patřilo vše v lese, včetně včel. Za 

to ovšem měli svobodný vstup do lesa 

a mohli k činnosti spojené se 

včelařením použít i vhodné lesní dřevo. 

Pokud se včely začaly rojit a uletěly, 

měl jejich majitel právo jít za nimi na určitou vzdálenost (jedny hony od svého 

gruntu) a vzít si je zpět. Pokud ovšem uletěly dál, byly pokládány za věc bez pána 

a připadly podle staré zvyklosti vrchnosti. Pokud se včelstva nakazila, musel být 

každý takový případ nahlášen landfojtovi, který rozhodl o dalším postupu. Pokud 

zjistil, že včelstva jsou nemocná a slabá, rozhodl o jejich likvidaci. Naopak ten, 

Slavnostní korouhev s patronem včelařů     

sv. Ambrožem  
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kdo onemocnění včelstva nenahlásil a způsobil tím ostatním včelařům škodu, 

musel zaplatit pokutu.  

Frýdecké medařské právo bylo vydáno v roce 1641 hrabětem Jiřím 

z Oppersdorfu, brušperské právo medařské pochází z roku 1665. Je však velmi 

pravděpodobné, že organizace včelařů existovaly už předtím. V dokumentu z roku 

1641 je totiž informace o tom, že poddaní z frýdeckého panství přišli za Jiřím 

z Oppersdorfu, aby jim medařské právo obnovil a doplnil ho o některé další 

nařízení. Není to ale první zmínka o včelaření na Frýdecku, už v urbáři z roku 1580 

je údaj o tom, že Vítek Karas z Lískovce platil 4 groše za včely v sedlišťském lese 

a u vesnice Lískovec jsou pak informace o tom, že Jiřík Litva z Žabně dával plat 

10 grošů od včel v lese a Jan Vodotěk pak 4 groše a 6 denárů za totéž.  

Podle listiny Jiřího z Oppersdorfu k frýdeckému medařskému právu náleželi 

občané města Frýdku a obyvatelé všech vesnic na frýdeckém panství, kteří chovali 

včely. Jsou tam také uvedeny konkrétní osoby, které byly povinny platit poplatky, 

poskytovat med a včelí vosk. Jednalo se např. o Vítka Karase z Lískovce, Jakuba 

Šidla z Bruzovic, Jana Milotu a Pavla Chmelaře z Dobré, Gdula z Raškovic či 

Charváta z Lubna.  

K brušperskému medařskému právu náleželi včelaři z měst a městeček 

hukvaldského panství, jmenovitě z Moravské Ostravy, Příboru, Brušperku, Místku 

a Frenštátu. V roce 1665 se landfojtem stal Pavel Janáč z Brušperku, přísedícími 

byli zvoleni Andrýs Sovka z Ostravy, Jan Gráf z Příboru, Jan Žižka z Místku a 

Andrýs Parma z Frenštátu, konšely se stali Jiří Staroveský z Příboru, Jan Ondruš 

z Brušperku, Václav Jeřábek a Jan Šafář z Příboru, Jan Kaša z Místku a Mikuláš 

Sasín a Jan Adam z Frenštátu.  

Úpadek brušperského včelařství a velká vzdálenost mezi Místkem a 

Brušperkem vedly v roce 1752 k odtržení místeckých včelařů a k vytvoření nového 

landfojtství medařského. Nové uskupení vzniklo se svolením olomouckého 

biskupa Ferdinanda hraběte Troyera, prvním landfojtem se stal Franc Místecký, 

konšely byli Matěj Čejka a Franc Foglar, protektorem byl zvolen místecký děkan 

Jan Svoboda a jeho asistentem František Čejka. Zakládajících členů bylo celkem 

52, později se počet včelařů ještě zvýšil. V roce 1821 byl landfojtem zvolen 

Kristián Místecký, svoji funkci však zanedbával, ztratil i medařská privilegia, která 

mu byla svěřena do úschovy a nakonec byl sesazen. Na valné hromadě v roce 1837 

bylo zvoleno nové vedení, landfojtem se stal Václav Habernal, jeho asistenty Karel 

Gela, František Altman a Jindřich Kepler, dalšími členy výboru byli např. Václav 

Zámečník, Ignác Klečka, Jan Šindelář a Václav Luštinský. Činnost místeckého 

landfojtství medařského úplně skončila po roce 1850.  

Po odštěpení místeckých včelařů došlo u brušperských k větší aktivitě, byla 

dokonce založena nová kniha landfojtství medařského v Brušperku. Přesto toto 

období znamenalo ústup ze slávy, brušperské medařské právo se už nevztahovalo 

na celé hukvaldské panství, ale jen na včelaře z Brušperku a Fryčovic. Při volbách 

v roce 1759 nebylo voleno 12 osob jako dříve, ale jen poloviční počet. Landfojtem 

se stal Jan Zeman, dalšími představiteli vedení byli Václav Červenka, Jiří Doležil, 
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Matěj Dvorský, Franc Laník a Jiřík Vantuch. V tomto roce bylo v Brušperku 20 

včelařů, v pozdějších letech se jejich počet měnil, v roce 1878, kdy se členové 

brušperského landfojtství medařského sešli naposledy, jich bylo 26.  

 

 

 

Zakládání včelařských spolků na Frýdecko-Místecku  

 

Zánik organizovaného včelařství na Frýdecko-Místecku ve druhé polovině 19. 

století naštěstí nevedl k nezájmu o včelaření. Včelařství bylo provozováno dál a 

někteří obyvatelé z Frýdecko-Místecka se dokonce stávali členy hospodářských 

společností na Moravě a ve Slezsku. Tam probíhala organizace a informovanost 

v oblasti včelaření na modernějším základě a novějším způsobem. Tak už v roce 

1868 můžeme mezi členy včelařského odboru Hospodářské společnosti v Brně 

nalézt např. Jana Altmana z Místku, Jana Blaštíka z Lískovce, Jana Wojnara 

z Dobré či Jana Dostála z Brušperku. Další členové pocházeli z Hukvald, Palkovic, 

Čeladné, Frýdlantu nad Ostravicí, Malenovic a Starých Hamrů.  

Vliv na opětovný rozvoj včelaření měly výstavy. Pro Frýdecko-Místecko byla 

významná především včelařská výstava, která se konala ve dnech 30. – 31. srpna 

1895 ve Frýdku. Pod jejím dojmem byl později založen v Lískovci první včelařský 

spolek na Frýdecko-Místecku. O jeho vznik se zasloužil lískovecký řídící učitel 

Dobová pohlednice Sedlišť na níž je zachycen i obecní hostinec Beseda  
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Karel Witrzenz. Spolek se stal členem Slezského zemského včelařského ústředí 

v Opavě a jeho jednací řečí byla němčina.  

Nejstarší český včelařský spolek na Frýdecko-Místecku byl založen v roce 

1906 v Sedlištích a od svého počátku byl pojat jako spolek okresní pro oblast 

Frýdecka. Další spolky v regionu byly založeny např. v roce 1910 v Paskově, v 

roce 1911 v Místku a Brušperku, v roce 1917 v Krmelíně a v Čeladné, v roce 1918 

ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, v roce 1921 v Lískovci, v roce 1926 ve Frýdlantu nad 

Ostravicí, v roce 1930 v Kozlovicích, v roce 1931 v Rychalticích, v roce 1937 

v Ostravici, v roce 1946 v Dolních Domaslavicích a ve Fryčovicích, v roce 1948 v 

Lubně, v roce 1949 v Morávce a v roce 1951 v Bašce.  

 

 

 

Včelařská organizace Dobrá  

 

Počátky 

Ustanovující valná hromada prvního českého včelařského spolku na Frýdecko-

Místecku se konala 1. července 1906 v sedlišťském obecním hostinci Beseda. Vliv 

na jeho založení a činnost měla především aktivita místního učitele Václava Slívy, 

Spoluzakladatel prvního českého včelařského spolku na Frýdecku Jan Mališ z Dobré 
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který do Sedlišť přišel z nedalekého Vratimova. Ten se brzy seznámil s několika 

místními včelaři, a když přizvali ještě další včelaře z okolí, jako byli např. starosta 

Vratimova Josef Vašíček, doberský stolař Jan Mališ a bruzovický učitel Dominik 

Mojžíšek, rozhodli se založit český včelařský spolek. Ten měl být především 

reakcí na nedaleký lískovecký spolek, který byl německý. Dalším důvodem byla 

snaha zorganizovat včelaře z Frýdecka, aby o sobě věděli a mohli si předávat 

zkušenosti. Ne bez vlivu zůstával i věk včelařů, většinou se jednalo o starší lidi. 

Mladší o včelaření nejevili moc zájem, proto bylo ambicí tohoto spolku přitáhnout 

ke včelaření i „dorost“.  

Podle stanov, které byly sepsány v Sedlištích a jako datum mají uveden 25. 

říjen 1906, se spolek nazýval Včelařský spolek na Frýdecku a jako jeho oficiální 

sídlo byl ustanoven Frýdek. Neoficiální, ale všeobecně uznávané, sídlo spolku však 

bylo nejprve v Sedlištích, po přestěhování Václava Slívy do Dobré pak v Dobré. 

Hlavním účelem spolku bylo rozšiřování chovu včel a zlepšování včelaření na 

Frýdecku. Tohoto cíle měl dosahovat přednáškami, rozpravami a spisy, dále 

zřizováním nových včelínů především u škol, obstaráváním úlů a nástrojů pro 

školy a členy spolku, pořádáním včelařských výstav a trhů, doporučováním 

výsadby medonosných stromů a rostlin a zřízením odborné včelařské knihovny. Na 

ustavující schůzi 1. července 1906 bylo přítomno 35 včelařů, z nich se 31 stalo 

členy spolku. Hlavní referát na schůzi přednesl Antonín Kožaný z Hrabyně a týkal 

se racionálního včelaření. Spolek se stal členem Ústředního včelařského spolku pro 

vévodství slezské. 

V následujícím roce se konaly celkem čtyři schůze včelařského spolku, 

zajímavé je, že se neuskutečnily na stejném místě, ale „putovaly“. První se konala 

v Dobré, druhá v Sedlištích, třetí ve Vratimově a čtvrtá v Bašce. Na všech měl 

přednášky Vilém Halfar z Hlubočce. Došlo také ke zvolení předsednictva spolku. 

Předsedou se stal Václav Slíva z Dobré, místopředsedou Josef Pavelek z Bašky, 

jednatelem Adolf Bartek z Dobré, pokladníkem Gabriel Stalmach z Velkých 

Kunčic, členy výboru byli František Jež ze Sedlišť, Jan Válek z Nových Dvorů, 

František Kořínek z Nošovic, Jan Kořínek ze Sedlišť a Jan Halfar ze Skalice. 

Náhradníky se stali Josef Vašíček z Vratimova, Rudolf Stejskal z Prostředních 

Bludovic, Josef Herot z Lubna a Ondřej Skokan ze Sedlišť. Revizory účtů byli 

zvoleni Inocenc Smyček z Bašky a Jan Rodek ze Sedlišť. V tomto roce byly také 

uskutečněny první nákupy spolkového majetku. Jednalo se o vařák na vosk, dvě 

rojové stříkačky a lis na mezistěny. Bylo také opatřeno první spolkové razítko.  

V roce 1910 byl na Ústřední hospodářskou společnost pro Slezsko v Opavě 

podán návrh, aby bylo ve Frýdku zřízeno skladiště včelařských potřeb a 

krystalového cukru. To se podařilo uskutečnit až v roce 1913, kdy byl při filiálním 

hospodářském skladišti ve Frýdku zprovozněn sklad včelařských potřeb a úlů.  

Činnost spolku po počátečním náporu postupně ochabovala, proto byly v roce 

1912 učiněny některé kroky, které měly jeho aktivitu obnovit a posílit. Mělo být 

uspořádáno více přednášek o včelaření, pro praktickou ukázku moderního 

včelaření měly být vyrobeny modely úlů a včelařské výrobky měly být 
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nakupovány a prodávány organizovaně. Také měly být požádány obce, 

hospodářské spolky, velkostatky, silniční výbory atd. aby byly vysazovány 

medonosné rostliny. Došlo také ke jmenování včelařských důvěrníků pro 

jednotlivé obce na Frýdecku, aby se urychlila a zjednodušila agenda v některých 

záležitostech jako bylo vybírání členských příspěvků, vyřizování oběžníků nebo 

získávání neorganizovaných včelařů. Tyto snahy brzy přinesly své ovoce, mírně 

narostl počet členů, také o pěstování medonosných rostlin, stromů a keřů začal být 

projevován zájem. Jednalo se především o akáty, doporučována byla výsadba lip. 

V pozdějších letech byly také rozdávány semena rostlin, jednalo se o semena 

bodláku medonosného a bodláku mariánského a slunečnice obrovské.  

V roce 1914 se vzdal vedení spolku pro přílišnou zaneprázdněnost Václav 

Slíva, předsedou byl zvolen Ludvík Popek z Bašky. Slíva se stal místopředsedou. 

Popek byl předsedou až do roku 1930, když odešel do důchodu, přestal včelařit a 

vzdal se funkce i členství ve spolku. V roce 1930 byl staronovým předsedou zvolen 

Václav Slíva. Ten jím zůstal až do své smrti v roce 1946.  

Jaká byla činnost spolku během první světové války nevíme. Pravděpodobně 

byla omezena jen na nejzákladnější úkony, velká část mužů totiž byla na frontě. 

Další informace máme až z 1. září 1918, kdy se uskutečnila mimořádná valná 

hromada. Na ní se probíralo pojištění včelínů, které se platilo až do roku 1916, poté 

Včelař Benedikt Vašíček z Horních Domaslavic s rodinou u svých úlů  
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už ne. Bylo odsouhlaseno, aby za léta 1915 – 1917 členové neplatili spolkový 

příspěvek. Došlo také k rozdělování cukru mezi včelaře, kterého ale nebylo moc. 

Ačkoliv členské příspěvky nebyly nijak velké a značná část jich byla odváděna 

na ústředí do Opavy, spolkový majetek pomalu vzrůstal. V roce 1932 měl 

včelařský spolek dva lisy na mezistěny, vařák na vosk, dva medomety a stříkačky 

na postříkávání rojů. Členové spolku si toto nářadí mohli podle svých potřeb 

půjčovat.  

Členství ve včelařském spolku mělo několik výhod. Jednou z nich bylo 

pojištění proti požáru a vloupání a tzv. povinné ručení, tedy pojištění za škodu, 

kterou mohly včely způsobit jiné osobě. Mezi další výhody patřilo zprostředkování 

nákupu nezdaněného a neznečištěného cukru k podzimnímu zakrmení včel. 

K prvnímu přídělu tohoto cukru došlo už v letech 1909 a 1911, ale celkově 

v období Rakousko-Uherska nebylo tohoto cukru moc rozdělováno. V období 

první světové války byl navíc přidělován cukr znečištěný a to ještě v malém 

množství. V roce 1918 si např. včelaři z Frýdecka mohli rozdělit celkově jen 200 

kg cukru, což na jedno včelstvo dělalo pouhý 1/2 kg. V pozdějších letech se situace 

pomalu měnila, ale nebylo to hned. Až do roku 1926 si včelaři mohli kupovat cukr 

jen za stejnou cenu jako v drobném prodeji. Teprve od roku 1926 povolila vláda 

včelařům přidělovat nezdaněný cukr. Jeho množství postupně rostlo, takže např. v 

roce 1936 bylo rozděleno mezi včelaře na Frýdecku plných 311q nezdaněného 

cukru.  

Včelař Ludvík Kosniovský z Nových Dvorů 
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Události na podzim roku 1938 se nepříjemně zapsaly do činnosti spolku. 

Polský zábor velké části Těšínska znamenal začlenění mnoha obcí do Polska. 

Postihlo to část členů doberského spolku, kteří z těchto obcí pocházeli. Také 

začlenění Sudet k německé říši znamenalo změny ve struktuře včelařských spolků, 

Mapa s vyobrazením obcí, které patřily k včelařskému spolku v Dobré 
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v Zemském ústředí včelařských spolků slezských v zemi Moravskoslezské zůstalo 

z 51 spolků jen 6. Na schůzi tohoto ústředí, konané 29. prosince 1938 ve Slezské 

Ostravě, bylo proto rozhodnuto požádat o změnu stanov a přemístit sídlo ústředí 

z Opavy do Frýdku. Zemský úřad v Brně toto nepovolil, a tak bylo na další schůzi, 

která se uskutečnila 8. března 1939 ve Slezské Ostravě, rozhodnuto vytvořit nové 

Zemské ústředí včelařských spolků slezských v zemi Moravskoslezské se sídlem 

ve Frýdku. Jelikož tentokrát neměly příslušné úřady připomínky, ústředí rozvinulo 

svoji aktivitu. Jeho členy se pak staly včelařské spolky z Dobré, Starých Hamrů, 

Lískovce, Vratimova, Radvanic a Slezské Ostravy. Vedení bylo svěřeno Václavu 

Slívovi a Karlu Fojtíkovi. Frýdecké ústředí vykonávalo svoji činnost jen do roku 

1941, poté bylo dobrovolně rozpuštěno. Jednotlivé včelařské spolky se pak staly 

členy moravského zemského ústředí v Brně.  

Včelařský spolek na Frýdecku v počátečním období Protektorátu fungoval bez 

větších problémů. Zástupci spolku se účastnili schůzí zemského ústředí, bylo 

Diplom,  který  obdržel  jednatel  včelařského  spolku v Dobré  Alois  Pastor  v roce 1927       

v Praze  
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zajišťováno pojištění včelařů, kupovány stromky určené na výsadbu v místech, kde 

byly umístěny včely, konaly se přednášky a kurzy. Určitou nepříjemností se stalo 

vládní nařízení z 22. srpna 1942, na jehož základě byly všechny organizace 

hospodářského zvířectva, včetně včelařů, sloučeny do jednotné organizace Svazu 

chovatelů hospodářského zvířectva. Podle tohoto nařízení přestaly všechny 

samostatné spolky právně existovat k 31. červenci 1943. Ke sloučení sice formálně 

došlo, jednotlivých včelařských spolků se to však příliš nedotklo. Existovaly dál, i 

když pod jiným názvem. Všechna dosavadní agenda byla nadále vykonávána 

stejným způsobem, všechny spolkové úřední knihy i dokumenty zůstaly 

zachovány.  

 

Spolek sadařů – včelařů Praizler pro Dobrou a okolí 

V období Protektorátu došlo ke vzniku Spolku sadařů – včelařů Praizler pro 

Dobrou a okolí. Vliv na vznik tohoto spolku mělo několik okolností. Kromě 

politických událostí v Protektorátu a snah o centralizaci ve vedení různých spolků a 

svazů a jejich sjednocování to byly ještě další důvody, i když ty byly spíše 

podružné. Jednak to bylo několik tuhých zim – v letech 1929/1930, v roce 1937 a 

v letech 1939/1940 –, kdy zmrzlo velké množství stromů. To mělo vliv na 

množství včelstev, protože včely byly na stromech závislé. V roce 1940 jich totiž 

uhynulo plných 20%. Právě z těchto důvodů byla snaha obnovovat sady a za tímto 

účelem se začaly konat kurzy ovocnářství. Tyto kurzy vedl vrchní zahradnický 

inspektor protektorátních drah Václav Praizler. V roce 1940 se kurzy ovocnářství 

konaly v Dobré a ve Slezské Ostravě, následujícího roku opět v Dobré a ve Slezské 

Ostravě. Toto vše mělo vliv na to, že nový spolek sdružoval sadaře i včelaře, a že 

byl pojmenován Praizler. Spolek sadařů – včelařů Praizler pro Dobrou a okolí měl 

své sídlo v Dobré a jeho činnost byla schválena zemským včelařským ústředím 29. 

března 1941 a Zemským úřadem v Brně 14. srpna 1941. Členy přípravného výboru 

byli doberští učitelé Václav Slíva a Alois Pastor, soběšovický rolník František 

Skotnica, bruzovický rolník František Křivý, doberský hodinář Karel Fojtík a 

rolník Karel Vlček z Morávky. Snaha o rozvinutí činnosti tohoto spolku nebyla 

moc velká, k ustavující valné hromadě došlo až 23. května 1943 v Dobré. 

Předsedou byl zvolen Václav Slíva, místopředsedou Valentin Piasečný, jednatelem 

Alois Mališ, pokladníkem Karel Fojtík a zapisovatelem Alois Pastor. Činnost 

tohoto spolku, který byl vlastně jen formální náhražkou včelařského spolku, byla 

v období Protektorátu téměř nulová a ani po osvobození nerozvinul nějakou 

aktivitu. Proto došlo 2. března 1947 na valné hromadě k jednohlasnému usnesení o 

zrušení spolku.  

 

Činnost včelařského spolku po roce 1945 

Už 23. června 1945 se sešli zbývající členové bývalého Zemského ústředí 

včelařských spolků slezských v zemi Moravskoslezské, aby obnovili jeho činnost i 

činnost všech včelařských spolků ve Slezsku. Do jeho vedení se postavili někteří 

z těch, kteří ústředí vedli do roku 1938. 7. července 1945 se v městském kině ve 
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Frýdku konala mimořádná valná hromada. Zúčastnili se jí zástupci 22 včelařských 

spolků ve Slezsku. Bylo rozhodnuto přeložit sídlo ústředí z Frýdku zpět do Opavy, 

byl také zvolen nový výbor. V Zemském ústředí včelařských spolků slezských 

v zemi Moravskoslezské se do konce roku 1945 podařilo sdružit 59 spolků 

s celkem 3801 včelaři. Situace v osvobozeném Československu však nebyla 

v rámci existence včelařských spolků úplně jednoznačná. V roce 1946 měla být 

v Praze ustavena Jednota českých včelařů, která by sdružovala Jednoty včelařů 

v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Slezské zemské ústředí mělo být sice 

zachováno, mělo ale za úkol zřídit síť okresních včelařských spolků, jejichž členy 

měly být místní včelařské pobočky. Ty měly vzniknout z dosavadních včelařských 

spolků. Jelikož ale tento návrh nebyl schválen, platilo vládní rozhodnutí, podle 

kterého se organizace a spolky, které byly v období Protektorátu sloučeny nebo 

zrušeny, nesměly v zájmu hospodářské výstavby obnovovat. Přes tyto nejasnosti 

včelařské spolky přecejen svoji činnost rozvinuly, i když vlastně jen neoficiálně. 

Teprve v dubnu 1947 byly schváleny stanovy Jednoty včelařů v Praze a ještě 

v témže roce pak stanovy Zemských ústředí včelařů pro Čechy, Moravu a Slezsko 

jako orgánů Jednoty včelařů v Praze. Byla tak potvrzena existence jednotlivých 

včelařských spolků, které mohly přijímat nové včelaře jako členy Jednoty včelařů, 

obnovila se funkce včelařských důvěrníků, odborných referentů, učitelů včelařství i 

učitelek medového pečiva. Ve Slezsku bylo v té době 65 spolků, které sdružovaly 

4943 včelařů.  

Po únoru 1948 byla zemská ústředí včelařských spolků zrušena a místo nich 

byly zřízeny krajské včelařské pobočky. K další změně došlo v roce 1957, snaha 

sjednotit všechny včelaře z celé republiky do jednotné organizace vedla ke zřízení 

celostátní organizace Československého svazu včelařů. I přes tuto změnu zůstaly 

včelařské spolky zachovány ve svém původním uspořádání, jen se změnil jejich 

statut – staly se z nich základní organizace Svazu včelařů. Další změna nastala 

v roce 1960, byly vytvořeny okresní výbory, které měly zlepšit styk včelařských 

organizací s orgány státní správy.  

V roce 1946 došlo ke změně na postu předsedy včelařského spolku v Dobré, 

po zemřelém Václavu Slívovi se jím stal Karel Fojtík z Dobré. Ten byl mimo jiné 

činný i ve vyšších orgánech, v době první republiky byl např. předsedou 

pozorovacího odboru Zemského ústředí včelařských spolků slezských v zemi 

Moravskoslezské, poté tam zastával funkci referenta pro pozorování. 

Velkou nepříjemností v hospodaření spolku se stala měnová reforma v roce 

1953. K 31. květnu 1953 činila hotovost spolku 43 922 korun, po reformě z této 

částky zbylo 878 korun 44 haléřů. Padesátá léta 20. století znamenala i změnu na 

postu předsedy, v roce 1956 zemřel Karel Fojtík. Jeho nástupcem se stal Alois 

Mališ, který byl předsedou do roku 1964, kdy ho nahradil Čeněk Kološ.  

V roce 1957 přestoupilo z doberské organizace 15 včelařů do organizace 

v Lískovci. Hlavním důvodem bylo, že všichni bydleli v Bruzovicích a do 

Lískovce to měli blíž než do Dobré.  



 15 

V roce 1958 došlo ke změně názvu spolku, ten nesl pojmenování Základní 

organizace Dobrá. Za zmínku jistě stojí i celý název, jak byl uváděn na razítku:  

Československý svaz včelařů 

Krajská pobočka Ostrava  

Základní organizace Dobrá 

 

Významným se stal rok 1966, kdy se připomínalo výročí 60 let od založení 

Včelařského spolku na Frýdecku. V rámci oslav bylo rozhodnuto uspořádat 

několik akcí. Oslavy byly zahájeny 31. července 1966 ráno slavnostním otevřením 

včelařské výstavy a výstavy medového pečiva předsedou Čeňkem Kološem. 

Výstava byla umístěna v Obecníku v Dobré. V rámci oslav se prodávalo medové 

pečivo, úly i včelařské potřeby. Odpoledne se pak konala slavnostní schůze za 

účasti včelařů i čestných hostů. U příležitosti výročí sepsal Jaroslav Ludvík 

Mikoláš ze Skalice drobný spisek o včelaření na Těšínsku v minulosti. Kromě této 

hlavní akce se v roce 1966 uskutečnilo i mnoho dalších, ať už to byly přednášky 

nebo kurz chovu matek a kurz medového pečiva. 

V následujících letech se doberští včelaři kromě běžných činností spojených 

s chovem včel a distribucí medu věnovali i organizování společenských akcí. Tak 

Včelařští důvěrníci a výbor doberské organizace v roce 1956 
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v roce 1968 to byly zájezdy do Olomouce a na Slovensko a taneční zábava. V jejím 

rámci samozřejmě nemohl chybět prodej výrobků spojených se včelařením, 

v tomto případě se jednalo o medové pečivo. Taneční zábavy se postupně staly 

tradicí, takže byly organizovány téměř každý rok. Také zájezdy si časem získaly 

oblibu, členové včelařské organizace tak měli možnost v rámci svého sdružení 

navštívit mnohá místa v republice. Některé z těchto zájezdů byly koncipovány jako 

výpravy za včelařením v jiných oblastech republiky, jiné jako cesta za památkami 

a kulturou vybraných částí Československa, další spojovaly obě tyto zaměření. 

Takovým byl např. zájezd v červenci roku 1978 na jižní Moravu, jeho účastníci 

shlédli Památník bitvy tří císařů u Slavkova, v Brně si prohlédli město a Mendelův 

včelín, pak byli v chovatelské stanici v Rosicích u Brna a před pozdním návratem 

domů se ještě zastavili v Hustopečích u Brna, kde navštívili vinný sklípek. Občas 

se uskutečnily i zájezdy do zahraničí. V roce 1982 byl podniknut dvoudenní 

autobusový zájezd do Maďarska na světovou včelařskou výstavu konající se 

v Budapešti, v roce 1987 do Polska na světovou včelařskou výstavu ve Varšavě.  

Své místo si také na několik let našlo promítání filmů s včelařskou a vůbec 

přírodovědnou tematikou. Poprvé to bylo v roce 1969, kdy byly členům organizace 

promítány filmy Včelařské předjaří a jaro, Včelí jaro a včasné léto a Zahrádka pro 

radost. Promítalo se pak i několikrát ročně, většinou v rámci členských schůzí.  

Neutuchalo ani konání různých výstav a výstavek. Na přelomu října a 

listopadu 1970 se v požární zbrojnici v Dobré uskutečnila výstava ovoce a 

včelařských potřeb, kterou pořádal Český svaz včelařů společně se Svazem 

zahrádkářů. Předměty na výstavu zapůjčila včelařská organizace z Lubna, Čeněk 

Kološ, Alois Mališ a František Kacíř. Přestože se výstava konala jen dva dny, 

vidělo jí 483 lidí. Podobná účast byla na výstavě, která se konala ve dnech 27. – 

29. srpna 1976 v rámci oslav 70. výročí založení včelařské organizace v Dobré. 

Tuto výstavu, na které mohli návštěvníci vidět hlavně včelařské náčiní a medové 

pečivo, shlédlo 423 lidí. Jedinou vadou na kráse oslav spojených s výročím byla 

malá účast vlastních členů včelařské organizace. Prestižní byla výstava Včelařství 

v Pobeskydí, která byla uspořádána k výročí 80 let od založení Včelařského spolku 

na Frýdecku a 75 let od založení včelařských spolků v Místku, Paskově a 

Brušperku. V rámci oslav byla vydána publikace Bohumíra Haleše nazvaná 

Historie včelařství v Pobeskydí. Výstava se uskutečnila od 10. září do 12. října 

1986 v prostorech frýdeckého zámku, v jejím rámci proběhly čtyři přednášky. 

Výstavu shlédlo 1600 lidí.   

Ve včelařské organizaci v Dobré byla také rozvíjena „dobrovolná“ činnost, 

stejně jako to bylo obvyklé i v jiných organizacích v rámci československé 

společnosti. Nechyběly tak různé závazky, které si organizace stanovila v rámci 

některých významných výročí. V roce1968 to byl např. u příležitosti padesáti let od 

vzniku samostatného Československa závazek dodat 1500 kg medu, vysázet 350 

stromků a keřů, odpracovat 600 hodin a osázet půl hektaru půdy komonicí bílou. 

V roce 1971 to byl zase u příležitosti 50 let od založení KSČ závazek přispět 

z příspěvku na zazimování 1 Kčs na vesničku SOS a u příležitosti 14. sjezdu KSČ 
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závazek vysázet okrasné dřeviny před farou. Probíhaly i pracovní aktivity v rámci 

akce „Z“. Všechny tyto akce nebyly příliš oblíbené, v tehdejší socialistické 

společnosti byly ovšem vyžadované.  

Velmi často se řešily problémy nemocí včel a jejich léčení. Jednalo se např. o 

roztočové nákazy, varroázu, nosematózu a „májovku“. Kritizován byl především 

liknavý postoj včelařů při odebírání a odesílání včelích vzorků na vyšetření. Byly 

také doporučovány, a pokud to možnosti dovolovaly, i zajišťovány různé přípravky 

na léčení včelstev. Jednalo se hlavně o Fumagilin a BEF. Problémem byly různé 

chemické postřiky, které prováděly na zemědělských kulturách různé organizace 

v obdobích, kdy to mohlo postihnout včelstva. Tyto postřiky byly totiž příčinou 

částečného nebo i úplného úhynu včel. 

V roce 1970 došlo ke změně na postu předsedy organizace. Čeněk Kološ 

rezignoval na svoji funkci a jako svého nástupce navrhl Miloslava Vojkovského. O 

možnosti jeho zvolení však nepanovala jednota, jako jeho protikandidát byl 

navržen Alois Mališ. Ten se sice návrhu z důvodu pracovního zaneprázdnění 

bránil, přesto proběhlo tajné hlasování o předsedovi organizace. Nakonec zvítězil 

Včelař Vojtěch Kanalaš u kočovného vozu 
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Vojkovský, vyhrál ale pouhou většinou jednoho hlasu, takže zpočátku neměl tak 

výraznou podporu jako jeho předchůdci.  

Určitým přelomem ve způsobu včelaření se stal rok 1974. Vlivem úbytku včelí 

pastvy se částečně přešlo k jinému druhu včelaření – kočování. Tento způsob 

včelaření byl sice provozován již dříve, nebyl ale tak rozvinutý. Teprve od 70. let 

20. století se dá hovořit o jeho nárůstu a rozkvětu. V roce 1974 po dohodě se 

státním statkem v Horních Tošanovicích přisunulo 8 včelařů z doberské organizace 

44 včelstev ke 100 ha polí, kde byla vysázena řepka olejka, 26 včelstev přisunul 

Niedoba z Oldřichovic. Požadavek byl sice na celkem 100 včelstev, s ohledem na 

nedůvěru včelařů k tomuto způsobu včelaření nebyl ale tento počet naplněn. Přes 

komplikace spojené s „kočovným včelařením“ byly výsledky této akce nakonec 

pozitivní. Včely totiž mohly vyletět kdykoliv bylo přijatelné počasí a to se 

projevilo na celkovém množství získaného medu. Navíc, každý včelař, který 

kočoval, dostával za jedno přisunuté včelstvo určitou částku. V roce 1978 to 

například bylo 80 Kčs. Kočování však mělo i svá úskalí a těžkosti. Včelaře totiž 

stálo počáteční náklady na pořízení kočovného vozu a čas spojený s jeho kontrolou 

na místě vzdáleném i mnoho kilometrů od jeho bydliště. Nedůvěra včelařů byla ale 

Kočovný vůz Jana Čermáka 
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velmi brzy překonána, už v roce 1975 bylo ke 120 ha lánu řepky u Dobratic 

přisunuto 93 včelstev, 7 včelstev pak bylo umístěno k polím osázeným boby. 

V dalším roce se tento počet ještě zvýšil. 16 včelařů se 138 včelstvy kočovalo 

k polím osázeným řepkou, 5 včelařů s 74 včelstvy pak k polím s boby. Nárůst byl i 

v dalších letech, v roce 1979 bylo k polím s řepkou přisunuto 223 včelstev, k polím 

s boby 170, k polím s mákem 35 a k plochám osázeným jetelem 10, v roce 1984 

pak kočovalo dokonce 826 včelstev. To všechno vedlo k tomu, že se doberská 

organizace stala v letech 1981 – 1984 druhou v Severomoravském kraji v počtu 

přisunutých včelstev k polím. Také počet kočovných vozů postupně rostl, v roce 

1976 jich bylo 6, o dva roky později 10, v roce 1980 15 a v roce 1987 plných 24.  

Nesnází při kočování byl výskyt včelích nemocí. V roce 1980 se v Horních 

Tošanovicích objevil mor včelího plodu a do vyhlášeného ochranného pásma se 

tak dostala větší část doberské organizace. V ochranném pásmu byl sice pohyb 

včelstev možný, přesto mnozí včelaři neuskutečnili tolik přísunů včelstev k polím, 

jak měli původně naplánováno. Další ochranné pásmo, které se tentokrát týkalo 

šíření roztoče Varroa destructor z Polska, bylo vyhlášeno ve stejném roce do 

vzdálenosti 10 km od hranic s Polskem. V tomto ochranném pásmu byl jakýkoliv 

pohyb včelstev zakázán. V roce 1986 se varroáza postupně šířila i na Frýdecku, 

vyskytla se v Horních i Dolních Domaslavicích a první ochranné pásmo bylo 

Včelařský areál v Dobré 
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vyhlášeno v Dobraticích, Vojkovicích a Pazderne. V následujícím roce se 

v doberské organizaci vyskytlo 20 ohnisek varroázy, v Dobraticích jich bylo 8, 

v Dobré 5, ve Vojkovicích 3, ve Vyšních Lhotách 2 a ve Skalici a Nošovicích po 1. 

Celá organizace se tím dostala do prvního ochranného pásma.  

Dalším problémem byl úbytek zelených ploch ve Frýdku a nejbližším okolí v 

80. letech 20. století především v souvislosti s novou panelovou výstavbou. 

Jednalo se o likvidaci ovocných zahrad, které se nacházely u domků, jež byly 

demolovány. Tento krok postihl včelaře, kteří měli včelstva s trvalým stanovištěm. 

Nebylo jich málo např. v roce 1985 bylo v Nových Dvorech na 1 km² 60 včelstev. 

Byly sice snahy nahradit tyto stromy novou výsadbou, ta však nebyla příliš velká, 

navíc nemohla nahradit celkově odstraněné množství zeleně.  

V polovině 80. let 20. století se započalo s výstavbou včelařského areálu na 

pozemku pronajatém Místním národním výborem v Dobré. V roce 1985 byla 

zakoupena a na pozemek u řeky Morávky v Dobré přesunuta obytná buňka. Byl 

také nakoupen materiál na její obložení a zastřešení a na oplocení areálu. Práce na 

budování areálu bylo dost, někteří členové ji vykonávali zdarma v rámci svého 

volného času, část prací byla prováděna za úplatu. V roce 1986 došlo k zastřešení 

buňky a k přípravě oplocení areálu, v následujícím roce k obložení tří stran buňky, 

postavení a natření sloupků plotu, v roce 1988 byla dokončována místnost pro 

schůze, dohotoven plot a rozpracována elektroinstalace. Práce pokračovaly i 

nadále, takže v následujícím roce se už v chatce „VČELA“ mohly začít 

uskutečňovat schůze výboru.   

  

Osudy včelařské organizace v Dobré po roce 1989 

V roce 1990 se uskutečnil zájezd do Hirschgrundu v Rakousku na oplodňovací 

stanici založenou Quido Sklenarem. Byla také zahájena činnost žákovského 

včelařského kroužku. Jeho členy se stalo 7 dětí, na schůzky jich chodila větší 

polovina. Kroužek se bohužel nepodařilo udržet, v příštím roce zanikl.  

Rozvíjející se tržní hospodářství mělo vliv i na včelaře. Výkupní ceny medu 

byly tak nízké, že se ho mnozí včelaři rozhodli raději prodávat přímo. Byla to 

změna oproti stavu před rokem 1989, kdy med vykupovala Jednota za předem 

dohodnutou a jednotnou cenu. Výkupní ceny medu byly různé, záleželo na jeho 

druhu a na výkupci. V roce 1992 se za 1 kg řepkového medu platilo 20 Kčs, za      

1 kg akátového medu 55 – 65 Kčs a za 1 kg tmavého medu 40 – 65 Kčs. Zatímco 

se poptávka po medu nadále udržovala, zájem o včelí vosk se zmenšil. V roce 1992 

dokonce nebyl ani vykupován, ve včelařských prodejnách byl pouze vyměňován za 

mezistěny. Přitom vstupní náklady včelařů postupně stoupaly, ať už se jednalo o 

úly a včelařské pomůcky nebo o cukr potřebný k zimnímu zakrmení včel.  

Změněná hospodářská situace se projevovala i v případě kočování. 

Zemědělské podniky od roku 1991 z finančních důvodů nevyplácely poplatek za 

přisunutí včelstva, byly pouze ochotny dovézt kočovné vozy k příslušným polím. 

To byl jeden z důvodů, proč mezi včelaři začal ochabovat zájem o tento způsob 

včelaření. Dalším důvodem byly nízké výkupní ceny tohoto druhu medu. Zatímco 
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před rokem 1989 Jednota vyplácela za 1 kg řepkového medu 35 Kčs, v roce 1993 

soukromí podnikatelé platili většinou okolo 22 Kč za 1 kg, objevila se však i cena 

17 Kč. V roce 1993 tak k polím vyjeli se svými včelstvy jen 4 včelaři, o tři roky 

později 3.  

Také v léčení napadených včelstev nastaly změny, v roce 1991 nebyl schválen 

příspěvek od státu, a tak si vše hradil včelař ze svého. Léčení si prováděl každý 

včelař sám, za poplatek 6 Kčs za jedno včelstvo mu to mohl provést důvěrník, 

jinak za samozřejmě vyšší cenu veterinář. Při léčení varroázy začaly být používány 

nové metody, jednalo se o léčbu „Gabonovými pásky“ a kyselinou mravenčí. 

V chovu včelstev byla pozornost věnována jejich šlechtění na odolnost proti 

nemocem. Jednalo se především o sledování čistícího chování včel a vyhledávání 

včelstev aktivně poškozujících roztoče druhu Varroa.  

Docházelo také ke ztrátám na včelstvech vlivem postřiků. Ve dnech 19. – 20. 

května 1998 bylo provedeno chemické ošetření lesů proti pilatce. V důsledku 

postřiku bylo poškozeno 95 včelstev členů organizace.  

„Pamětí“ doberských včelařů se stala „Kronika základní organizace Českého 

svazu včelařů v Dobré“. Byla založena v roce 1986 a jejím vedením byl tehdy 

pověřen Emil Vávrovský. Ten na základě materiálů, které měl k dispozici, sepsal i 

Výstava uspořádaná v roce 1996 k výročí 90 let od založení doberské organizace 
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historii let předchozích až k roku 1906. Od roku 1993 vedl kroniku Oldřich Blahut, 

od roku 1997 pak pořizuje zápisy Alena Křibíková.  

Od roku 1996 přestal být prodáván odborný časopis Včelařství ve stáncích 

s novinami, byl zaveden povinný odběr všem členům včelařské organizace. Ti ho 

sice dostávali zdarma, ale v rámci zvýšeného členského poplatku.  

V roce 1996 proběhly oslavy 90 let od založení včelařské organizace. V rámci 

těchto oslav se ve dnech 31. srpna – 3. září 1996 uskutečnila v budově základní 

školy v Dobré včelařská výstava. Předměty na výstavu byly zapůjčeny z Muzea 

Beskyd Frýdek-Místek i od jednotlivých včelařů. K vidění byl i zasklený panel 

s živými včelami a kolekce medového pečiva. Výstava byla rozšířena o kresby 

Dobré a okolí a miniatury ptáčků Bedřicha Holínky, dýmky Josefa Nováka ze 

Smilovic a expozici doberské organizace svazu zahrádkářů. Výstavu navštívilo 

okolo 1000 lidí. S oslavami bylo spojeno i konání slavnostní členské schůze, která 

se uskutečnila v restauraci Obecník v Dobré.  

Během období od roku 1989 probíhaly změny ve vedení organizace. Na 

výroční členské schůzi konané na začátku roku 1990 došlo k volbě nového vedení. 

Proběhla změna na postu předsedy, Miloslava Vojkovského, který nechtěl nadále 

Medové pečivo  
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vykonávat tuto funkci, nahradil Emil Fojtík. Vojkovský se stal místopředsedou. 

V rámci činnosti důvěrníků došlo k rozdělení některých úseků doberské 

organizace, Dobrá a Vyšní Lhoty byly rozděleny na dva úseky.  

Snad nejvýraznější změna se udála v roce 2000, kdy místo jednatele po 35 

letech opustil Konrád Špok, který tuto funkci vykonával od roku 1965. K poslední 

velké změně došlo v roce 2005, kdy bylo zvoleno nové vedení organizace. Emila 

Fojtíka nahradil ve funkci předsedy Petr Vitula, také na některých jiných postech 

došlo k výměně.  

 

 

 

Včelařské kurzy 

 

Ve dnech 28. – 29. června 1908 se v Dobré uskutečnil včelařský kurz. 

Zúčastnili se ho zájemci nejen z Těšínska, ale i z Opavska a z Moravy. Uskutečnil 

se v místnostech doberské školy. Kurzu se 28. června zúčastnilo 78 lidí a 29. 

června 58 lidí. Během kurzu vstoupilo do včelařského spolku několik dalších 

zájemců. Další podobné kurzy se konaly např. v roce 1911 v Bašce, v roce 1914 

v Raškovicích, v roce 1923 opět v Dobré.  

Ve dnech 29. – 30. července 1924 se ve škole v Bašce konal kurz medového 

pečiva. První den se kurzu zúčastnilo 33 posluchaček, druhý den 29. Účastnice 

kurzu se během jeho konání dozvěděly, že můžou med používat při zavařování 

Včelařský kurz, který se konal v roce 1930 v Dobré 
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ovoce, k výrobě octu, k pečení medových výrobků atd. Nechyběla ani praktická 

ukázka pečení jednotlivých druhů medového pečiva.  

 Ve dnech 8. – 9. června 1930 se v Dobré konal včelařský kurz. Každý den se 

ho zúčasnilo více než 70 zájemců. Kurz se týkal chovu včelstev, anatomie a 

biologie včely a pěstování matek. Byla také provedena exkurze ke včelínu Jana 

Foldyny do Raškovic, kde se rojila včelstva.  

V roce 1933 se v budově dívčí měšťanské školy ve Frýdku konal dvoudenní 

kurz na výrobu medového pečiva, kterého se zúčastnilo 21 žen. Podobný kurz se 

konal i v následujícím roce, v roce 1936 pak proběhl kurz výroby slaměných úlů, 

kurz výroby medového vína a medových likérů a kurz chovu matek.  

 

 

 

Účast na hospodářských výstavách  

 

Včelařský spolek na Frýdecku se zúčastnil několika výstav, na kterých 

prezentoval výsledky své práce. První takovou akcí, na které se spolek aktivně 

zúčastnil, byla Hospodářsko-krajinská výstava, jenž se uskutečnila v roce 1910 

v Dobré. Konala se od konce srpna do závěru druhého zářijového týdne a během 

této doby ji shlédlo okolo 20 tisíc osob. Na výstavě nechyběli ani včelaři, velkou 

pozornost budil především úl se sedmi včelstvy. Václav Slíva na výstavě obdržel 

Výstavní areál Hospodářsko-krajinské výstavy v Dobré v roce 1910  
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stříbrnou státní medaili za vzorný včelín a čestný diplom Ústřední hospodářské 

společnosti pro Slezsko. Včelařskému spolku na Frýdecku byla udělena stříbrná 

medaile moravského zemského ústředního včelařského spolku. Během výstavy se 

uskutečnil také 27. sjezd včelařů českoslovanských. Tento sjezd navštívilo přes 

200 účastníků, v jeho průběhu se uskutečnilo několik odborných přednášek. U 

příležitosti sjezdu byla poprvé zazpívána hymna slezských včelařů. 

V roce 1924 proběhla ve Slezské Ostravě ve dnech 14. – 24. srpna včelařská 

výstava. Včelařský spolek na Frýdecku se ho zúčastnil ukázkou včelařského nářadí 

a náčiní, vosku a hlavně medu ve sklenicích. Naopak výstav v Orlové a v Místku 

v roce 1926 se členové včelařského spolku zúčastnili spíše jen symbolicky. Totéž 

se opakovalo následujícího roku v Praze a v Opavě.  

V roce 1934 se v Karviné uskutečnila celostátní včelařská výstava. Probíhala 

ve dnech 14. – 22. července 1934 a na její organizaci se podílel i Václav Slíva, 

který byl členem technického odboru výstavy. V rámci výstavy proběhla mimo jiné 

valná schůze Svazu zemských ústředí včelařských spolků ČSR, slavnostní schůze 

Zemského ústředí včelařských spolků pro Slezsko a sjezdové jednání včelařů 

československé republiky. Mezi vystavovateli byl i včelařský spolek z Dobré, který 

na výstavu dodal různé diagramy, mapy, úly, medové pečivo, pytle na vyvařování 

vosku, vyřezávací nože, kuřák, různé památky spojené s včelařstvím, předměty 

vyrobené z vosku a také téměř 328 kg medu. Výstavy se zúčastnili svými výrobky 

a předměty i jednotliví včelaři z Frýdecka. Jednalo se např. o Jana Bartka z Frýdku, 

který poskytl medový likér, diplom, 1 kus mezistěn, včelí vosk, svíčky a med, a 

Ludvíka Kosniovského z Frýdku, který vystavoval úly a klát. Z Dobré bylo plných 

8 vystavovatelů, i když v jejich případě se jednalo hlavně o výrobky z vosku a 

medu a včelařské nářadí. Na výstavě a ve výstavním katalogu se prezentovaly i 

firmy vyrábějící včelařské náčiní a nabízející včelařské potřeby. Z Frýdecko-

Místecka se jednalo např. o firmu bratří Mertů z Metylovic vyrábějící medomety, 

Josef Lička z Paskova nabízel veškeré včelařské nářadí, hlavně však mezistěny, 

Marie Janečková z Místku zase měla výhradní prodej osvědčených úlů značky 

Beskyd.  

Vrcholem aktivity včelařů na Frýdecku byla výstava Bezručova kraje, která se 

konala ve Frýdku od 29. června do 28. července 1935. Pořadatelem včelařské části 

výstavy byl Včelařský spolek na Frýdecku. Včelaři byli umístěni do prostoru 

Bezručovy školy a Tkalcovské školy nacházejících se u tehdejší Wilsonovy třídy 

(dnes Třída T. G. Masaryka). Na výstavě se prezentovaly různé odborné ústavy a 

školy, včelařské spolky i firmy. Nejvíce předmětů samozřejmě dodal pořadatel 

výstavy Včelařský spolek na Frýdecku. Jednalo se např. o vyobrazení včelínů, 

fotografie, diplomy, medaile získané na výstavách, medové výrobky, výrobky 

z vosku, různé modely a obrázky, včelařské časopisy, úly, pozorovací stanici, 

medonosné rostliny, keře a stromky atd. Předměty dodali i jednotliví členové 

spolku, např. předseda Václav Slíva poskytl 10 kg medu, medový plást, rámek se 

srdcem, stojánek se sklenicemi medu, 1 kg mezistěn z vlastního vosku, fotografii 

vlastního včelína, diplom, medaili z výstavy v roce 1910 v Dobré, časopisy a 
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několik úlů. V rámci výstavy také proběhlo několik akcí. Konal se zde sjezd 

včelařů sdružených v Zemském ústředí včelařských spolků slezských v zemi 

Moravskoslezské a slavnostní valná hromada Včelařského spolku na Frýdecku.  

 

 

 

Včelařská pozorovací stanice v Dobré 

 

V únoru 1910 padl návrh zřídit na Frýdecku pozorovací stanici. 

V následujícím roce Ústřední včelařský spolek pro vévodství slezské tento návrh 

schválil, a tak bylo rozhodnuto, aby tato stanice byla první dva roky umístěna 

v Dobré, a poté přesunuta na jiné místo. Návrh se nakonec podařilo uskutečnit až o 

něco později. Pozorovací stanice byla zřízena v roce 1913 v Dobré a už tam 

zůstala.  

Zprávy pozorovací stanice obsahovaly především údaje o počasí a jeho vlivu 

na aktivitu včelstva, informace o teplotě a snůškové poznámky. Výsledky 

pozorovacích stanic byly zveřejňovány v časopisech Moravská včela a Slezský 

včelař. Postupně asi docházelo ke zhoršení stavu pozorovací stanice, neboť v roce 

1934 bylo zakoupeno její nové vybavení, v dalších nákupech a opravách se pak 

pokračovalo i v následujícím dvou letech. Pozorovací stanice v Dobré byla znovu 

uvedena do provozu v roce 1935. Tehdy ji měl na starosti Alois Mališ. Ve druhé 

polovině roku 1937 převzal vedení pozorovací stanice Karel Fojtík.  

Zpočátku nebyla práce spojená s pozorovací stanicí nijak honorována, od roku 

1936 dostával ten, kdo se o činnost pozorovací stanice staral, odměnu 200 Kč. Tato 

částka byla vyplácena každý rok, k jejímu zvýšení došlo v roce 1948, kdy 

mimořádně činila 1000 Kčs, od následujícího roku až do roku 1953 to bylo 800 

Kčs. Po měnové reformě se opět snížila, v roce 1955 tato odměna činila 200 Kčs. 

Činnost pozorovací stanice skončila v roce 1956 smrtí jejího dlouholetého 

provozovatele Karla Fojtíka. Vybavení převzal jeho nástupce ve funkci předsedy 

Alois Mališ, stanici však už dále neprovozoval.  

 

 

 

Zakladatel a první předseda Včelařského spolku na Frýdecku Václav Slíva 

 

Václav Slíva se narodil 28. září 1871 v Rakovci u Řepišť v rodině drobných 

rolníků. V roce 1890 dokončil německé gymnázium v Těšíně, a jelikož měl 

aprobaci vyučovat na českých národních školách, ihned toho využil. Své první 

uplatnění nalezl ve Vratimově, kde působil jako podučitel. Už ve Vratimově začal 

vyvíjet i jinou aktivitu než jenom školní, stal se členem Hospodářsko-vzdělávacího 

spolku a v letech 1896 – 1902 působil jako jeho jednatel. Ve školním roce 

1902/1903 byl přeložen na dvojtřídku do Sedlišť. V Sedlištích se zasloužil o 

založení Včelařského spolku na Frýdecku, který pak rozvinul bohatou činnost. Stal 
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se prvním předsedou tohoto spolku. Od září roku 1906 působil na škole v Dobré. I 

zde byla jeho veřejná aktivita značná. Stál u zrodu místního odboru Matice osvěty 

lidové, působil při produkci ochotnických představení, byl členem Hospodářského 

spolku, tělocvičné jednoty Sokol, sboru dobrovolných hasičů i raiffeisenky, působil 

i v učitelském spolku na Frýdecku, jehož byl v letech 1908 – 1919 předsedou. Byl 

také členem výboru Zemského ústředí včelařských spolků ve Slezsku, v letech 

1939 – 1941 byl předsedou Zemského ústředí včelařských spolků slezských v zemi 

Moravskoslezské se sídlem ve Frýdku. Podílel se také na výstavbě vícetřídní 

obecné školy v Dobré a zasloužil se o její vybavení. Slíva také organizoval 

přednášky a kurzy týkající se včelaření a sadařství. Už v roce 1908 se postaral o to, 

aby se v Dobré uskutečnil včelařský kurz, kterého se zúčastnilo několik desítek lidí 

z Dobré a okolí. Vypracovával také různé typy posudků týkající se včelstev a úlů, 

propagoval nové metody ve včelaření, zemědělcům doporučoval vysazování 

medonosných a hospodářsky užitečných květin, stromů a keřů. V roce 1910 se 

výrazně podílel na organizaci Hospodářsko-krajinské výstavy v Dobré. Z jeho 

popudu také došlo v roce 1926 ke vzniku Zemědělské záložny ve Frýdku. Václav 

Slíva byl do roku 1931 nadučitelem školy v Dobré, působil také jako dlouholetý 

regenschori kostela sv. Jiří v Dobré. Zemřel 6. února 1946.  

 

 

 

Nadučitel Václav Slíva se svými žáky ve školním roce 1928/1929 
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Počty členů a včelstev 

 

Při svém založení měl spolek 31 členů. Postupně se jejich počet rozrůstal, 

v roce 1907 jich bylo 42, v následujícím roce už 64 a v roce 1919 113. V roce 1928 

padl návrh, jestli by se Včelařský spolek na Frýdecku neměl rozdělit na „rajóny“ 

nebo eventuelně na menší včelařské spolky. Po debatě bylo rozhodnuto, že se nic 

měnit nebude, a že spolek bude nadále fungovat jako dosud. Počet členů spolku i 

nadále rostl, a tak v roce 1932 bylo jeho členy 266 lidí, o rok později 351, v roce 

1936 se už jednalo o 455 včelařů a v roce 1937 dokonce o 471 včelařů. Tito včelaři 

pocházeli z téměř 30 obcí tehdejšího frýdeckého okresu a z několika dalších z 

okresu Český Těšín. Včelařský spolek na Frýdecku se postupně stal největším 

včelařským spolkem ve Slezsku a druhým největším v tehdejším Československu. 

Úbytek členské základny nastal hlavně v roce 1938, kdy část členů přešla do 

včelařské organizace v Místku kvůli neshodám ohledně podpory vzniku a výstavby 

družstevního včelařského cukrovaru na Slovensku, jiní se stali členy německého 

včelařského spolku ve Frýdku. V roce 1938 tak bylo členy spolku 448 lidí, 

v následujícím roce uhradilo členské příspěvky 371 včelařů. V období Protektorátu 

pokles zpočátku pokračoval, v roce 1943 zaplatilo členské příspěvky jen 330 

včelařů. V následujícím roce nastal určitý vzestup, bylo evidováno 382 členů. 

V poválečném období se počet lidí sdružených ve spolku pohyboval okolo 380, v 

Účastníci kurzu chovu matek v Dobré v roce 2002 
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roce 1946 to bylo 392, v následujícím roce 367, v roce 1948 377. Opětovný pokles 

nastal po Únoru 1948, v roce 1950 bylo členy jen 295 lidí. Následně se počet opět 

zvýšil, v roce 1953 zaplatilo členské příspěvky 377 lidí. Patrně důsledky měnové 

reformy měly vliv na placení členských příspěvků, takže např. v roce 1955 je 

zaplatilo jen 230 lidí a v roce 1956 dokonce pouhých 207. Situace se ustálila až v 

60. letech 20. století, od roku 1966 je možno sledovat celkem stabilní počet členů, 

který se pohyboval okolo 250, např. v roce 1966 to bylo 242 lidí a v roce 1970 pak 

252. Výraznější pokles členské základny nastal až v roce 1975, kdy počet klesl na 

207 lidí a v roce 1979 se dokonce dostal hluboko pod 200 na číslo 178. Okolo 180 

členů pak měla organizace s mírnými výkyvy až do druhé poloviny 80. let 20. 

století, kdy se počet začal opět snižovat. V roce 1989 měla organizace 164 členů, 

v následujícím roce 160 a v roce 1996 146. V současnosti sdružuje včelařská 

organizace v Dobré 130 lidí z 11 obcí okresu Frýdek-Místek.  

Stejně jako počty členů měnilo se i množství včelstev, o něž tito lidé pečovali. 

Pro počáteční období nemáme žádné srovnatelné údaje, první zmínka o počtu 

včelstev je z roku 1918, kdy jich členové spolku měli cca 400. V následujícím roce 

je už uváděno 820 včelstev, z dalších let můžeme uvést rok 1932, kdy se jednalo o 

1560 včelstev, v následujícím roce to bylo 2194 včelstev a v roce 1936 dokonce 

2596 včelstev. Pro 40. a 50. léta 20. století opět většinou nemáme přesnější údaje, 

až v roce 1952 je uváděn počet 2170 včelstev, v roce 1953 1910 včelstev a v roce 

1955 981 včelstev. Další přesnější údaje o počtu včelstev máme až od poloviny 60. 

let 20. století. Tak např. v roce 1966 se členové organizace starali o 819 včelstev, 

v roce 1970 o 1158 včelstev, v roce 1975 o 954 včelstev a v roce 1979 o 1046 

včelstev. V 80. letech 20. století se tento počet začal zvyšovat, takže např. v roce 

1982 se jednalo o 1247 včelstev, v roce 1985 o 1425 včelstev a v roce 1988 o 1509 

včelstev. Mírný pokles nastal po Listopadu 1989, celkový počet včelstev se pak 

udržoval okolo 1200. Z těchto let můžeme uvést např. rok 1993, kdy se jednalo o 

1253 včelstev, rok 1996 s 1183 včelstvy a rok 1999 s 1104 včelstvy. Ani v novém 

tisíciletí se počet včelstev nijak výrazně neměnil, např. v roce 2002 to bylo 1111 

včelstev a v roce 2005 pak 1223 včelstev.  
  
 

 

Předsedové včelařského spolku a organizace v Dobré 
 

1906 – 1914                Václav Slíva 

1914 – 1930                Ludvík Popek 

1930 – 1946                Václav Slíva 

1946 – 1956                Karel Fojtík 

1956 – 1965                Alois Mališ 

1965 – 1970                Čeněk Kološ 

1970 – 1990                Miloslav Vojkovský 

1990 – 2005                Emil Fojtík 

2005 – dosud               Petr Vitula  
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Funkcionáři Českého svazu včelařů, základní organizace Dobrá v roce 2006 

 

Výbor: 

předseda: Petr Vitula 

místopředseda: Jiří Kološ 

jednatel: Ing. Lumír Dvorský 

pokladník: Karel Švrčina 

člen výboru/nákazový: Vladislav Rusinek 

člen výboru/pastevní: Jiří Skotnica 

člen výboru/chovatelský: Vladimír Janek ml. 

člen výboru/hospodář: Antonín Malý 

člen výboru/správce areálu: Rostislav Motloch 

 

Kontrolní a revizní komise: 

předseda: František Bujnoch 

členové: JUDr. Miroslav Dobeš 

               Ing. Jiří Motyka 

 

Včelařští důvěrníci: 

obvod č. 1 (Dobrá): Jiří Majdák 

obvod č. 2 (Dobrá): Josef Hořínek  

obvod č. 3 (Dobratice): Karel Švrčina 

obvod č. 4 (Dobratice): Bohumír Gromnica 

obvod č. 5 (Frýdek): Antonín Malý  

obvod č. 6 (Frýdek): Alfons Balavajder 

obvod č. 7 (Frýdek): Eduard Friedl 

obvod č. 8 (Frýdek, Panské Nové Dvory): Anna Velčovská 

obvod č. 9 (Nošovice): Prokop Koliba 

obvod č. 10 (Nošovice): Miloslav Vojkovský  

obvod č. 11 (Pazderna): bez důvěrníka  

obvod č. 12 (Raškovice): Ladislav Matera  

obvod č. 13 (Skalice): Jiří Kohut 

obvod č. 14 (Skalice): Oldřich Pumperla  

obvod č. 15 (Staré Město): Vladimír Janek st.  

obvod č. 16 (Vojkovice): Ing. Jiří Motyka  

obvod č. 17 (Vyšní Lhoty): Lumír Dulava  

obvod č. 18 (Vyšní Lhoty): Drahomír Švrček  

 

Osvětový referent: Anna Velčovská 

 

Kronikář: Ing. Alena Křibíková 
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