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Historie včelařství v ČR

Podle písemných dokumentů se med na dnešním území České republiky 
získává již od 5. století př. n. l. Kosmova kronika vypráví o zemi dokola 
obklíčené horami, kde lesy zněly hlasně bzukotem včel. 

Historickou existenci včelařství potvrzují zakládací listiny klášterů od pře-
myslovské doby v 10. století. Již v 16. století bylo upravováno medařské 
právo smluvními vztahy. Jako příklad lze uvést litomyšlské lešácké neboli 
medařské právo, které se zachovalo ve  třiadvaceti artikulích v  litomyšl-
ské knize smluv, sepsané v  letech 1570 až 1578. Velký pedagog a filosof 
J. A. Komenský měl ve svém díle Orbis pictus vydaného v r. 1658 obraz úlu 
jako hospodářského zařízení.

V r. 1775 byly vydány Včelařské patenty Marie Terezie pro Moravu a Slez-
sko a  v  r. 1776 pro Čechy. Na  základě těchto patentů byly v  Čechách 
a na Moravě založeny včelařské školy. 

Velkou tradici má sdružování včelařů. Ti byli již v 18. století na úrovni 
tehdejšího poznání kvalitně vzděláváni. Po založení Včelařského odboru 
pro Moravu a Slezsko v r. 1854 a Včelařského spolku pro Čechy v r. 1872, 
byl založen Ústřední zemský spolek včelařský, na jehož tradice navazuje 
stávající Český svaz včelařů.

V r. 1791 bylo v Čechách zjištěno 20 257 včelstev. Roku 
1851 bylo na území dnešní České republiky 174 200 
včelstev. V r. 2011 to bylo 565 419 včelstev, které 
chovalo 49 459 včelařů. V r. 2018 bylo v České 
republice registrováno 62  240 včelařů, kteří 
chovali 778 353 včelstev.

Slovo úvodem

 Vážení čtenáři, otevíráte útlou publikaci vydanou Základní organizací 
Českého svazu včelařů k 90. výročí založení včelařské organizace pro Trhový 
Štěpánov a okolí.  Publikace nejen, že důstojným způsobem vzpomíná naše 
předky, kteří se velkou měrou zasloužili o vznik organizace, ale i řadové 
včelaře, bez nichž by organizace nemohla existovat.  Z dobových záznamů 
připomíná včelařské vědění, ale i problémy dané doby. Je velmi zajímavé 
i poučné se s nimi seznámit. Některé přetrvávají do dnešních dnů, jiné se 
nám zdají být samozřejmě vyřešené.

 Je velmi správné, že se brožura věnuje i založení včelařské organizace 
v Souticích. Ta byla založena dokonce dříve, než v Trhovém Štěpánově, 
ale časem se obě organizace sloučily.

 Listujeme-li v zápisech z tehdejších schůzí,  jednoznačně z nich vyplývá 
důvod sdružování. Byla to láska ke včele, byla to nutnost si o ní s druhými 
včelaři popovídat, ale i předat si zkušenosti s ošetřováním včelstev, s cho-
vem lepší včely  i s bojem s nemocemi. V neposlední řadě to byla vzájemná 
pomoc, tak, aby se naplnil obsah oslovení „příteli“.

 Tento „Almanach“ vydává Základní organizace Českého svazu včelařů 
v  Trhovém Štěpánově nejen proto, aby vzpomněla našich předků, kteří 
organizaci budovali a včelařství se věnovali, ale hlavně proto, abychom 
pro budoucí generace zachovali jejich odkaz. Přejme si, aby i v příštích 
letech byli takoví nadšenci jako naši předkové, a  aby dále vzkvétalo 
včelařství a včelařská organizace v našem regionu. A aby nezůstalo jen 
u přání, tak k tomu má skromným dílem přispět i tato publikace, protože 
jak praví přísloví „Kdo nezná svoji minulost, nemá ani budoucnost“.

                                                                                            Miloslav Peroutka
                                                                                            předseda ZO ČSV
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Historie včelařského spolku v Trhovém Štěpánově 

Včelařský spolek pro Trhový Štěpánov a okolí byl založen v r. 1929. Podle 
zápisu z první členské schůze se o jeho založení zasloužili: Josef Mánek, 
učitel, Antonín Zeman, mlynář, František Zimmerman, sekerník, 
Josef Prokop, rolník, František Špička, kovář, Josef Trachta, železniční 
zřízenec, Štěpán Vlasák, rolník, Jan Hnátek, učitel a Antonín Svoboda, 
rolník, všichni občané Trhového Štěpánova. 

Stanovy spolku byly schváleny dne 16. dubna 1929 a k tomuto datu byl 
spolek také zapsán na Zemském úřadě v Praze. Podle Stanov účelem spolku 
jest rozšiřování a zvelebování včelařství a hájení právních zájmů včelařů.

Spolek sdružoval včelaře z těchto obcí: Trhový Štěpánov, Chlum, Zdislavice, 
Dalkovice, Sedmpany, Lhota Štěpánovská, Střechov, Dubějovice, Javorník.

Na první členské schůzi, která se konala dne 9. května 1929 ve 14 hodin 
v obecní knihovně, byl zvolen prozatímní výbor spolku ve složení:

Předseda: Josef Mánek
Místopředseda: Antonín Zeman
Jednatel: Jan Hnátek
Pokladník: Štěpán Vlasák
Členové výboru: Josef Prokop starší, František Zimmerman, Antonín 
Tomaides č. 2, Antonín Svoboda č. 34
Revizoři: František Novotný č. 224, Josef Uhlíř
Zápisné do spolku bylo členskou schůzí stanoveno ve výši 3,–Kč.

Dne 28. září 1929 v 19 hodin se v obecní knihovně konala schůze výboru 
spolku. Předseda Josef Mánek zde konstatoval přírůstek členů a označil 
počet 40 členů pro zdejší okrsek za dosti značný. Jednatel na schůzi navrhl 
zakoupení spolkového vařáku na vosk a nákup tří odborných včelařských 
knih – Včelařská čítanka, Včelař začátečník a Plemenný chov včel. Návrh 
byl schválen a posléze také uskutečněn.  
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Ze zápisu:

…Přítel starosta spolku vítá členy (počet 24) a s radostí konstatuje značný 
přírůstek našich přátel. Vzpomíná začátku, kdy nebylo možno sehnati ani 
20 členů, kterých bylo zapotřebí k založení spolku. Poučuje o významu spol-
kového života a dokládá, že jen v řadách semknutých jest síla. Poukazuje 
na výhody, jež plynou ze spolkového života, ale také brání tomu, aby bylo 
nejen těchto výhod hmotných dbáno, nýbrž aby se těžilo hlavně z poučení, 
kterého přináší víc než dostatek život organizační…

Dále bylo usneseno zříditi prodejnu medu u př. Duba a to za 30 h z malé 
a 70 h z velké lahvičky, jakožto režijní poplatek. Členy této medokomise byli 
zvoleni př. Vlasák, Svoboda, Machovský a Hnátek. 

Vařák na vosk se půjčuje na dobu jednoho dne. Z nářadí schváleno zakoupiti 
nejdříve lis na mezistěny prostřednictvím př. Duba.

Uloženo předsednictvu požádat obec, aby vysázela pokud možno medonos-
né stromy a aby nekácela polámaných lip, nýbrž dala je jen seřezat.  

Jednatel Hnátek vypráví o  užitečné bylině „svazence“ jakožto výborném 
krmivu a  zároveň medonosné. Pro rolníka včelaře dvojí užitek při jedné 
práci. Mimo tento užitek svazenka obohacuje půdu hojným dusíkem, který 
chová ve svých kořenech jako ve skladištích. Po skončené debatě usneseno: 
Jednatel se přeptá různých firem na semeno svazenky i jak ji síti, aby byla 
zároveň hojným a vydatným krmivem. 

Činnost nově založeného spolku byla od  samého začátku bohatá. Byly 
organizovány vzdělávací kurzy pro včelaře začátečníky i pokročilé, kurzy 
chovu matek, ale i kurzy ovocnářství, účetnictví pro zemědělce a také kurzy 
pečení medového pečiva pro včelařky a manželky včelařů. Byly pořádány 
hojně navštěvované odborné přednášky o  včelaření, o  nemocech včel, 
o včelí pastvě aj. Dne 12. února 1933 byl uspořádán první včelařský ples 
u Tomaidesů. 

Na  druhé schůzi spolku, která se konala 23. února 1930, byl již zvolen 
oficiální výbor ve složení:  

Předseda: Josef Mánek
Místopředseda: Antonín Zeman
Členové výboru: 
př. Král, Javorník
př. Koukal, Chlum
př. Votýpka, Zdislavice
př. Jankovský a př. Kořínek, Dalkovice
př. Holada a př. Novotný, Sedmpany
př. Volek a př. Novotný, Lhota Štěpánovská 
př. Hnátek, Zimmerman, Špička a Trachta, Trhový Štěpánov
Revizoři: Novotný č. 224, Uhlíř

Výbor včelařského spolku v r. 1934
Foto Vojta Španihel
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v Čechách, př. Vojtěcha Jelínka z Vlašimě, který se zvláštní péčí podáním 
svých hlubokých zkušeností posloužil našemu spolku již na  třech velkých 
odborných kursech. Dne 29. května 1932 byl kurz pro včelaře začátečníky, 
5. června 1933 kurs pro pokročilejší včelaře a dne 10. června 1934 kurs pro 
pěstování včelích matiček a dělání oddělků s přednáškou „Včelařství vůbec“. 
Při kursu v r. 1933 doplněn byl kurs přednáškou o včelí pastvě a významu 
včel v hospodářství, kterou se zvláštní taktikou v  souladu s kursem podal 
učitel včelařství, přítel Václav Patka z Chlístova.

Kurs v r. 1934 byl jeden z největších. Zúčastnilo se ho 106 frekventantů, kteří 
zdaleka vážili cestu za vzděláním, takže kurs se podobal župní manifesta-
ci. Přišli ze Zdislavic, Soutic, Kácova, Zruče nad Sázavou, Divišova, Nače-
radce, Louňovic, Pravonína, Čechtic, Uhlířských Janovic, Dolních Kralovic, 
Bystřice u Benešova, Ledče n Sázavou, Humpolce, Plané n. Luž. (ze spolku 
táborského), ba až z Prahy. I při tomto kursu měl přítel Jelínek vydatného 
pomocníka, svou choť, odbornou učitelku včelařství, Lolu, roz. Wágnerovou. 

Jako další činnost pro ucelení družnosti byly pořádány dva zdařilé plesy. Dne 
12. února 1933 pořádán první a dne 4. února 1934 druhý representační ples 
včelařský v  hostinci u  Tomaidesů. Při prvním plesu převzali laskavě pro-
tektorát př. Jelínek a př. Mánek. Na oba plesy se ještě nyní dobře vzpomíná. 
Výnos prvního plesu byl 867,80 Kč, druhý 423,70 Kč. 

Hlavní a nejdůležitější práci, kterou spolek vykonal a kterou se právem může 
chlubit, jest rozšíření včelí pastvy od roku 1932. Po katastrofálních letech 1929 
a 1930 (mrazy a smršť) velmi účinně zasáhl do hospodářského života v kraji 
a má nesporné zásluhy o ovocnářské a okrasné zastromování v celém okolí. 

Zasloužil se o založení početné třešňovky v Trh. Štěpánově, tu i v okolí vysá-
zel několik set okrasných stromů a keřů (na 2 500 kusů) převážně lípy a aká-
ty, zprostředkoval umístění mnoha set (ke 4 000) stromků a keřů ovocných, 
při čemž členové měli a  mají dosud výhody plynoucí z  členství. Obdrželi 
zdarma stromy jak obce, tak i členové spolku (tito dostali s výhodou a i zdar-
ma semeno svazenkové), spolek zprostředkuje koupi a prodej semene uži-
tečných medonosných rostlin hospodářských, obstarává úplně bezvýdělečně 
nákup ovocných stromů i nečlenům, obcím a jinak všemožně se stará, aby 
včelí pastva byla rozšířena. 

Členské schůze spolku se v té době konaly téměř každý měsíc. Mezi člen-
skými schůzemi se scházeli členové výboru na výborových schůzích. 

Byla založena knihovna včelařské literatury, v r. 1933 začal spolek odebírat 
časopis Moravská včela. 

V  r. 1934 u  příležitosti 70. narozenin předsedy spolku, přítele Josefa 
Mánka, vydal spolek Mánkův památník. Útlá brožurka o rozsahu 18 stran 
shrnuje pět let činnosti spolku. O její vydání se zasloužil zejména tehdejší 
jednatel spolku přítel Josef Vejvoda, štábní četnický strážmistr z Trhového 
Štěpánova. 

V brožurce je detailně popsán bohatý spolkový život a vše, co včelaři za pět 
let existence spolku dokázali. A nebylo toho málo!

Z Mánkova památníku: 

V prvé řadě musel se spolek postarati o pohodlí svých členů při provozu vče-
lařství. Začal jim objednávat nářadí a jiné pomůcky k včelařství potřebné, 
řídil a doplnil spolkové nářadí, takže nyní se může pochlubiti slušným inven-
tářem v ceně několika tisíc: dva medomety s příslušenstvím, vařák na vosk, 
dva lisy na mezistěny, 9 lampiček na spájení mezistěn, 9 rádilek k tomu, lis 
na rohože, lis na šití slaměných úlů pro každý rozměr, nářadí potřebné pro 
pěstování včelích matiček a dělání oddělků, velkou skříň na spisy a knihy, 
5 obrazů a jiné drobnosti. K uchování tohoto inventáře má spolek svého hos-
podáře. Do roku 1933 byl jím František Zimmerman, letošního roku převzal 
tuto funkci přítel František Uhlíř z Trh. Štěpánova čp. 87.

Také o vzdělání členů se pečuje zvýšenou měrou. Laskavostí př. Mánka byl 
založen „Mánkův knihovní fond“ a  knihovna doplněna již na  40 svazků 
odborné četby…

Roku 1932 začal spolek pořádati kursy a  přednášky a  rok po  roce o  ně 
pečuje. Pro tento účel získal příznivce v  tomto oboru, učitele včelařství, 
nyní také předsedu VII. župy včelařské a člena ústředí včelařských spolků 
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Účastníci Účetnického kurzu pro zemědělce, 21. únor 1935  
Foto Vojta Španihel

Účastníci přednášky Včelí pastva, 21. březen 1937 
Foto Vojta Španihel

Účastnice kurzu Medové pečivo, 19.–21. listopad 1936 
Foto Vojta Španihel  

Účastníci Ovocnického kurzu, 7. duben 1935  
Foto Vojta Španihel
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Počty včelařů a včelstev 

Od svého založení měl včelařský spolek hojný počet členů, který v průbě-
hu let dále narůstal a stejně tak narůstal i počet včelstev. Zatímco v r. 1929 
připadalo na jednoho včelaře průměrně 1,6 včelstva, o padesát let později, 
v r. 1979, to bylo již 8,1 včelstvo a v r. 2019 připadá ve spolku na jednoho 
včelaře průměrně 10,8 včelstev.

Z dochovaných zápisů a dat bylo možné zpracovat statistiku o vývoji počtu 
včelařů a včelstev v průběhu 90 let existence spolku, a to i přesto, že chybí 
údaje z let 1936–1975. Zápisy ze schůzí z těchto let se bohužel nedochovaly.  

1929 (na jaře) – 32 včelařů, 52 včelstev
1929 (na podzim) – 35 včelařů, 92 včelstva.
1934 – 83 členů (čerpáno z časopisu Český Včelař 12/1936),
1946 – 89 členů (čerpáno ze Seznamu včelařů pro r. 1946), počet včelstev 
neuveden
1969 – 65 včelařů, 465 včelstev
1979 – 79 včelařů, 640 včelstev
1989 – 79 včelařů, 678 včelstev
1999 – 52 včelařů, 401 včelstvo
2009 – 48 včelařů, 360 včelstev
2019 – 67 včelařů, 723 včelstev

V průběhu devadesáti let existence spolku stálo v jeho čele celkem devět 
předsedů:

Josef Mánek 1929–1939
Antonín Zeman 1939–1946
Josef Komárek 1946–1948
Bohumil Johanys 1948–1950
Antonín Peroutka 1950–1977
Antonín Havlíček 1978–1981
František Kořínek 1982–1995
Václav Kopecký 1995–2015
Miloslav Peroutka zvolen v r. 2015 

Přehled jednatelů

Jan Hnátek – květen 1929 – duben 1932
Bohumil Kučera – duben 1932 – prosinec 1932
Josef Vejvoda – prosinec 1932–1935
Antonín Tomaides 1935–1978
František Chvojka 1978–1987
František Havlíček zvolen v r. 1987

13
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Zajímavosti a významné události: 

	Již od  začátku existence spolku měli členové zájem o  včelí pastvu. 
Dokládá to např. zápis z  r. 1930, kdy bylo uloženo předsednictvu 
požádat obec, aby vysázela pokud možno medonosné stromy a  aby 
nekácela polámaných lip, nýbrž dala je jen seřezat. 

	Od r. 1933 do r. 1991 byly každoročně a s velkým úspěchem pořádány 
včelařské plesy. Na tradici bylo navázáno v r. 2018. 

	V r. 1934 přispěl spolek do rubriky Zprávy spolkové časopisu Český 
Včelař č. 12 zprávou z valné hromady: Dne 25.11. byla konána řádná 
valná hromada za  přítomnosti 32 členů z  83…. Usneseno koupiti 
medomety a  udělati rayony, ve  kterých budou medomety uskladněny 
a  sice: Pro skupinu obcí Dalkovice, Střechov, Dubovka, Soušice včetně 
Lhoty u  př. Václ. Schräffla ve  Střechově, pro Sedmpany, Dubějovice, 
Kalnou, Javorník u př. Trpišovského v Dubějovicích, pro Štěpánov a Lhoty 
u hospodáře (pozn. jednalo se o Fr. Uhlíře).

	Od začátku byly také pořádány odborné přednášky zaměřené na chov 
matek, kočování včelstev, zazimování včel, jarní rozvoj včelstev, výživu 
včelstev, nemoci včel. Přednášel nejčastěji učitel včelařství př. Vojtěch 
Jelínek z Vlašimi a př. Václav Patka, řídicí učitel v Chlístově, předseda 
benešovského spolku v letech 1930–1946.

	Spolek pořádal rozmanité kurzy zaměření na témata včelařství, ale kurz 
ovocnářství, kurz medového pečiva, kurz účetnictví, později také zájez-
dy na včelařské výstavy. 

	V r. 1978 došlo ke sloučení se včelařským spolkem v Souticích.

	V r. 1979 byl při základní devítileté škole v Trhovém Štěpánově založen 
včelařský kroužek, jehož prvním vedoucím se stal př. Kopecký. Na za-
čátku měl včelařský kroužek 7 členů. Včelstva včelařskému kroužku 
darovali členové spolku př. Havlíček a př. Sedlák. Další členové se po-
starali o výstavbu včelnice. 

	Dne 22. dubna 1979 se v sále restaurace U nádraží konala oslava 50. vý-
ročí založení spolku. Slavnostní schůzi zahájil a řídil předseda Anto-
nín Havlíček. Mezi pozvanými hosty byl také ing.  Vladimír Veselý 
z Výzkumného ústavu zemědělského, který měl na schůzi přednášku 
o významu včel a včelařství. Zasloužilí členové spolku obdrželi u pří-
ležitosti oslavy 50. výročí čestné uznání. 

	Přítel Antonín Tomaides vykonával funkci jednatele spolku neuvěři-
telných 43 let (1935–1978).

Za 90 let historie spolku se v řadách členů vystřídaly mnohé osobnosti. 
Za všechny připomeňme tři z nich. 

Josef Mánek 
Zakladatel a první předseda včelařského spolku (v letech 
1929–1939). Josef Mánek se narodil v r. 1864 v Hradci 
Králové. V Trhovém Štěpánově působil od r. 1886 jako 
učitel, pak také jako řídící učitel. Stál nejen u zrodu Vče-
lařského spolku, ale byl i starostou štěpánovského hasič-
ského sboru a spoluzakladatelem Sokola a Kampeličky 
v Trhovém Štěpánově. Od založení Kampeličky byl po-
kladníkem a předsedou dozorčí rady. 

Mgr. Jarmila Machová
Dlouholetá právnička Českého svazu včelařů. Členkou včelařského spolku 
v Trhovém Štěpánově se stala v r. 2014. V prosinci r. 2015 byla zvolena 
předsedkyní Českého svazu včelařů jako první žena v historii svazu.

MVDr. Miloslav Peroutka, CSc. 
Po ukončení studia na Vysoké škole veterinární nastoupil do Výzkumné-
ho ústavu včelařského v Dole u Libčic nad Vltavou, kde 15 let pracoval 
jako výzkumný pracovník. V roce 1985 byl zvolen tajemníkem Českého 
svazu včelařů a z této funkce odešel po 25 letech do důchodu. V současné 
době zastává funkci místopředsedy Českého svazu včelařů. V mediích při-
spívá populárně vědeckými příspěvky k propagaci včelařství. V r. 2015 byl 
zvolen předsedou včelařského spolku v Trhovém Štěpánově.
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Včelařský spolek v Souticích

Včelařský spolek v Souticích byl založen 10. ledna 1921. Zakladateli spolku 
byli Josef Voslář, Jan Karásek a Václav Dvořák. Spolek sdružoval včelaře 
ze Soutic a okolí tj. Černýš, Kalná, Rýzmburk, Dubějovice a Nesměřice. 
Spolek měl v době založení 21 členů.

První valná hromada spolku se konala dne 10. dubna 1921 v hostinci u Petrů. 
Podle zápisu se valné hromady zúčastnila nadpoloviční většina členů, celkem 
11 včelařů. Jmenovitě: Karel Neužil, František Bláha, František Lupínek, 
František Hejný, Josef Voslář, Antonín Slavík, František Kadleček, Antonín 
Studnička, Josef Kysela, Josef Slavík, Václav Dvořák (farář ze Soutic). 

V následujících volbách byl prvním předsedou spolku zvolen Josef Voslář, 
bednář ze Soutic a místopředsedou František Hejný, kolář v Souticích.

Ze zápisu: 

Do výboru povoláni:
přítel Karel Neužil z Kalné
Josef Staněk z Černejše
Antonín Neužil z Dubějovic
Josef Kysela z Nesměřic
Revizory účtů byli též jednohlasně zvoleni přítel Jan Karásek ze Soutic 
a Antonín Slavík ze Soutic. Jednatelstvím byl pověřen místní farář Václav 
Dvořák a  funkci pokladníka převzal Karel Neužil z  Kalné. Volby se dály 
svorně a všichni zvolení voleni byli jednohlasně.

Druhá valná hromada se konala 19. února 1922 ve  spolkové místnosti. 
Bylo konstatováno, že počet členů spolku klesl z 21 na 16. Na další valné 
hromadě konané 25. března 1923 bylo oznámeno, že spolek opustilo dal-
ších 10 organizovaných včelařů. Vzhledem k tomu, že předseda k tomu 
uvedl, že doufá, že se poměry, včelaření poněkud nepříznivé, zlepší a oni 
se vrátí, lze usuzovat, že odstoupivší členové s chovem včel přestali. 

Na valné hromadě v r. 1925 bylo usneseno zakoupit pro spolek medomet 
a vařák vosku. Jednatel byl pověřen, aby objednal vzorník a ceník u firmy 
Rousek v Nuslích, u hospodáře Netolického a u Čeňka Vejvody, klempí-
ře a včelaře v Ratajích nad Sázavou. Na další mimořádné valné hromadě, 
která se konala za měsíc, již jednatel sdělil, že nejvýhodnější nabídka byla 
od p. Vejvody. Jednatel do Rataj dojel a medomet koupil za 370,– korun. 
Na medomet dostal spolek dotaci ve výši 156,– korun. Zbylou částku uhra-
dili členové rovným dílem. Ze zápisů bohužel nevyplývá, kde a u koho byl 
medomet uložen. 

V r. 1931 byli členy spolku př. Josef Voslář (Soutice), Jan Pohořálek (Huli-
ce), Josef Slavík (zástupce velkostatku, Soutice), Josef Filip (Dubějovice), 
Stanislav Vošický (Dubějovice), Václav Dvořák (Soutice), František Kozlík 
(Rýzmburk), Jan Karásek (Soutice), př. Holakovský (Sedmpány). V r. 1933 
přistoupil př. Bedřich Rejn z Kalné a za zemřelého př. Pohořálka přistou-
pila př. Pohořálková.

Úplný seznam včelařů, kteří se stali členy spolku v průběhu existence spol-
ku v  letech 1921–1978 není k dispozici, nicméně v zápisech se objevují 
následující jména:

Josef Hanousek (Kalná), Karel Kadleček (Černýš), František Hejný, 
František Lupínek, Antonín Neužil, př. Studnička (Dubějovice), Jaroslav 
Hynek (Soutice), František Kadleček, Jan Kadleček, př. Kulík (Černýš), 
Antonín Slavík za velkostatek, Josef Slavík (Soutice), Eduard Franc, Josef 
Bartůněk (Soutice-Podolí), Jan Dvořák, Václav Straka (Soutice), Antonín 
Dvořák (Soutice-Podolí), Rudolf Bednář (správce velkostatku v Souticích), 
Jaroslav Kopic (Hulice), Bedřich Zeman (Kalná), Josef Kopřiva (poštmistr, 
Soutice), Antonín Kadleček, Jaroslav Moravec (Černýš), Jindřich Čížek 
(Soutice, hostinský), Antonín Mirovský (Soutice), Josef Pražma (tesař, 
Hulice), Bohuslav Bláha (Kalná), Václav Kotek (Trhový Štěpánov), 
František Málek, Jaroslav Málek (oba Hulice), Emanuel Glova (Soutice), 
Jiří Kužel (Sedmpany), Josef Císař (Soutice), Antonín Ryšavý (kovář, 
Hulice), Ladislav Staněk, Stanislav Machata, Jaroslav Nerad (Soutice), 
Jaroslav Voslář, Václav Rejn (syn B. Rejna, Kalná). 
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Již od počátku se včelařský spolek v Souticích potýkal s menším počtem 
členů a byl proto několikrát ústředím a okresním spolkem vyzýván, aby se 
spojil s některým spolkem v okolí. Toto však bylo na členských schůzích 
vždy jednohlasně odmítnuto. Dokonce v r. 1961 na jubilejní členské schůzi 
se členové usnesli, že pokud by došlo ke sloučení, přestanou být všichni 
členové členy Svazu. Jedním z argumentů proti slučování, který je uveden 
v zápise ze schůze, bylo i ustanovení ve Stanovách, že spolek zaniká, kles-
ne-li počet členů pod 10, což se sice krátkodobě přihodilo, ale i tak spolek 
existoval a pracoval. Jinak bylo vždy členů více než 10. Ze zápisů členských 
schůzí je ale zřejmé, že ne všichni členové se schůzí účastnili, někteří se 
dokonce nezúčastnili ani jedné schůze a bylo jim to také vytýkáno.

Soutický včelařský spolek hájil svoji samostatnost dlouhá léta. Naposledy 
přišla výzva ke spojení od Okresního výboru Českého svazu včelařů v Be-
nešově dne 10. 5. 1978. V té době měla základní organizace v Souticích 
18 členů. Výbor rozhodl o svolání členské schůze, která se uskutečnila dne 
11. června 1978 v požární zbrojnici v Souticích. Na schůzi byli jako hos-
té přítomni také zástupci Základní organizace ČSV Trhový Štěpánov a to 
př. Antonín Havlíček, př. Václav Kopecký a  jednatel František Chvojka. 
Po dlouhé debatě a hlasování bylo nakonec rozhodnuto o sloučení obou 
základních organizací.  

Ze zápisu: 

Jednatel sepsal zprávu o výsledku poslední členské schůze o sloučení, kterou 
pod razítkem podepsali př. předseda Karásek, pokladník Straka a jednatel 
Kopřiva. Souhlas se sloučením vyjádřili podpisem př. funkcionáři z Trhové-
ho Štěpánova a připojili razítko. Tuto zprávu předloží př. předseda Karásek 
na schůzi předsednictva OV – ČSV dne 30. června t. r., na kterou má být 
pozván.

Dnem 30. června 1978 proto činnost ZO v Souticích končí. O tom uvědomí 
jednatel ČSV v Praze. 

Před 11 tou hodinou se př. předseda s  přítomnými rozloučil a  poslední 
členskou schůzi ZO v Souticích ukončil.  
                                                                                               Zapsal Kopřiva.

Originál Stanov včelařského spolku v Souticích z r. 1921
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Počet členů včelařského spolku v Souticích v průběhu let 1921–1978

r. 1921 – 21 členů 
r. 1922 – 16 členů
r. 1923 – 6 členů
r. 1935 – 15 členů, 72 včelstev
r. 1939 – 16 členů
r. 1961 – 18 členů, 91 včelstev
r. 1965 – 20 členů, 84 včelstev 
r. 1976 – 20 členů, 112 včelstev
r. 1978 – 18 členů

Po dobu svého trvání od r. 1921 do r. 1978, tj. v průběhu 57 let, byli 
v čele spolku pouze dva předsedové: 

Josef Voslář úctyhodných 30 let (1921–1951)
Jan Karásek také úctyhodných 27 let (1951–1978). 

Místopředsedové: 

František Hejný 1921–1935
Antonín Slavík 1935–1951
Bohuslav Bláha 1951–1969
Jindřich Čížek 1969–1974
Jiří Kužel 1974–1975
Jaroslav Moravec 1975–1978

Jednatelé: 

Václav Dvořák, místní farář 1921–1935
Jaroslav Voslář 1935–1964
Josef Kopřiva 1964–1978

Knihovna včelařského spolku v  Souticích byla celkem rozsáhlá a  podle 
zápisu ze schůzí byla uschována vždy u  jednatele, který knihy půjčoval 
členům spolku. Seznam knih byl uveden v zápisu ze dne 26. března 1935, 
když byl místo Václava Dvořáka zvolen jednatelem Jaroslav Voslář. 

Jednalo se o následující tituly:  

Český Včelař – 9. ročníků
Jubilejní číslo Českého Včelaře z r. 1925
Včelařské rozhledy roč. 3, 4 a 11
Moravská včela roč. 64, 65, 66
O včelách, včelařích, upotřebení medu
Pyl – včelí chléb 
Škůdcové včel
Mánkův památník
Švýcarský plemenný chov včel
Plemenný chov trubců
Z chovatelské teorie a praxe
Včelař začátečník
Včelařova čítanka 2.díl

Zajímavosti z včelařského spolku v Souticích:

	Včelaři v  Souticích měli zájem o  zlepšení včelí pastvy a  na  schůzích 
apelovali na  přítele správce z  velkostatku, aby vyséval jetel bílý. 

 Př. Jan Karásek nabízel zdarma spolku k dispozici sazenice ovocných 
stromků. Pro rozšíření včelí pastvy vysázel spolek v  r. 1951 celkem 
500 keřů pámelníku a 250 sazenic srdečníku. Sazenice dal k dispozici 
zdarma př. Jan Karásek.

	Spolek pořádal odborné tematické přednášky o včelaření, ale i kurzy 
medového pečiva. 

	Dne 8. ledna 1961 se konala jubilejní výroční schůze u  příležitosti 
40. letého trvání spolku. 

	r. 1975 – označen jednatelem jako nejhorší rok v dějinách spolku – dle 
zápisu nebyl vytočen vůbec žádný med.

	Za dobu trvání spolku (1921–1978) se v jeho čele vystřídali pouze dva před-
sedové – Josef Voslář – byl předsedou úctyhodných 30 let (1921–1951) 
a Jan Karásek – byl předsedou také úctyhodných 27 let (1951–1978). 
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Členové včelařského spolku r. 1930  
Foto Vojta Španihel

Příprava perníčků do tomboly na Včelařský ples, leden 2018  
Foto Libuše Vlasáková

Členové základní organizace Trhový Štěpánov v r. 2017  
Foto Libuše Vlasáková

Členové základní organizace r. 1979
Foto archiv spolku
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36. Müller Jaroslav, Štěpánovská Lhota
37. Myrsiadi Kristina, Kácovec
38. Nekvasil Václav, Štěpánovská Lhota – pokladník, důvěrník
39. Neradová Ludmila, Štěpánovská Lhota
40. Peroutka Miloslav, Střechov – předseda
41. Petrásek Josef, Trhový Štěpánov
42. Petrásek Josef, Soutice
43. Rejnová Miloslava, Kalná
44. Rybářík František, Psáře 
45. Rýdl Karel, Chlum
46. Schlosser Siegfried, Rýzmburk
47. Strnad Josef, Kácovská Lhota
48. Synek Radovan, Hulice
49. Škvor František, Psáře – místopředseda, důvěrník
50. Šusta Jakub, Psáře
51. Šusta Zdeněk, Psáře
52. Tomaides František, Soutice – důvěrník 
53. Trpišovský František, Dubějovice – důvěrník
54. Trpišovský Vladimír, Dubějovice
55. Trpišovský Vladimír ml., Dubějovice
56. Tůma Ondřej, Radonice
57. Tůmová Jana, Tichonice – důvěrnice
58. Tvaroha Alois, Lipina
59. Uhlíř Jaroslav, Trhový Štěpánov
60. Vesecký Martin, Soutice
61. Veselý Michal, Trhový Štěpánov
62. Vlasák Petr, Trhový Štěpánov
63. Vlasáková Libuše, Dubějovice
64. Vojta Miroslav, Dubějovice
65. Vondráček Zdeněk, Rýzmburk
66. Zuran Jaroslav, Tichonice
67. Žížala Jan, Dalkovice 

Z uvedeného seznamu chová 44 včelařů do 10 včelstev, 16 včelařů chová 
11–20 včelstev, 2 včelaři chovají 21–30 včelstev, 4 včelaři mají 31–40 včelstev 
a jeden včelař chová více než 51 včelstev. 

Seznam členů včelařského spolku v r. 2019 a stanoviště jejich včelstev

   1. Burian Jan, Dubějovice
   2. Crkva František, Dalkovice
  3. Drahota Josef, Kácovec
  4. Dušek Pavel, Dubějovice
  5. Filadelfi Pavel, Trhový Štěpánov
  6. Filip Břetislav, Dubějovice
  7. Filip Jan, Dalkovice, důvěrník
  8. Filip Roman, Sedmpany
  9. Filip Vladislav, Sedmpany
10. Filip Zdeněk, Chlum – nákazový referent, důvěrník
11. Frajt Jan, Dubějovice
12. Gronychová Eva, Trhový Štěpánov
13. Havlíček František, Javorník – jednatel, důvěrník
14. Hejný Libor, Chlum
15. Hromas Pavel, Hulice
16. Hrubant Jiří, Soušice
17. Chvojková Dana, Trhový Štěpánov
18. Janoušková Radka,  Sedmpany 
19. Kadleček Karel, Černýš, bez včelstev
20. Káninská  Kateřina, Javorník
21. Kárník Jiří, Soutice
22. Kasal Jaroslav, Soutice
23. Kopecký Václav, Trhový Štěpánov
24. Korn Josef, Trhový Štěpánov, bez včelstev
25. Kořínek František, Javorník
26. Kořínek Pavel, Javorník
27. Krejbich Michal, Tichonice
28. Kucharčík Ján, Sedmpany – důvěrník
29. Kůželová  Kristýna, Chlum
30. Lapáček Zdeněk, Rýzmburk
31. Liebichová Monika, Sedmpany
32. Mach Sláva, Hulice – důvěrník
33. Machová Jarmila, Tihany – předsedkyně Českého svazu včelařů
34. Martínek Milan, Sedmpany
35. Moudrá Eva, Dubějovice, bez včelstev



Zdroje:
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Fotoarchiv ZO ČSV Trhový Štěpánov

Kniha zápisů z valných hromad a schůzí výborových (1921–1978), 
Včelařský spolek v Souticích

Kniha protokolů 
(zápisy ze členských schůzí včelařského spolku v Trhovém Štěpánově z let 1929–1935)

Zápisy ze členských schůzí 
z let 1976–1986 

a 1986–2008
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