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Nákladem knihkupectví Jas. M ikuláše a spol, 
v Praze, v Karlini vyšly a k dostání jsou ve věeoli 

knihkxipeetvíeh:

Česká kuchařka a hospodyně. Stručné
a snadno pochopitelné navedení k připravo
vání chutných jídel všeho druhu, jež se hodí 
zvláště pro kruhy občanské Zároveň s mno
hými praktickými poučeními a pokynutími 
ohledem zařízení domácnosti. S 2íl vyobr. 
Prací Ludm. Dobrovolné. Cena 1 zl., váz. 
1-20 kr.

Hospodářsko - živnostenská pokladna.
Sbírka novějších výzkumu, zkušeností, před
pisů a recoptíí pro hospodáře a živnostníky. 
Upravil Eman. A. Moliš, sekretář Průmys
lové jednoty" v Praze. Cena 80 kr.

Užitečný tento spis skládá se ze sedmi, od
dělení, a sice pojednává I. oddělení o linojařství;
II. oddělení o pěstováni obilí a jin ý c h  rostlin',
III. oddělení o chovu dobytka', IV. oddělaní 
věnováno zahradnictví-, V. oddělení obsu' 
rozličné domácí prostředky, VI. oddělení 
padá kuchařství a V II .  oddělaní přináší df  :
a nejnovější zápisky živnostenské. — .loaiuj 
pohled v bohatý obsah této knihy, ■ ihující 
ko 400 rozličných předpisů a receptů. ... j věděí 
každého, jak  důležitá jest tato sir '-n , i íž- 
dého, zvláště menšího hospodáře ; iw. mí ku, 
kteří odborných časopisů neodbírají ;>bhv by 
se rádi .seznámili s novějšími z in . -iM/ui 
a výzkumy v oboru hospodářství a i. , : .ví. 
Také krámská cena této knihy (80 U,.
nepatrná, žo prospěch, jaký každý či 
z jediného podařeného a vhodně 
ceptu vo svem oboru, daloko přovýsí t 
výlohu ' zaopatření sobě této pravé „pojuu,u,.„ 
ježto jost věnována ku zlopšení a zvelebení ži
vnosti a k rozmnožení blahobytu každého ho
spodáře a živnostníka, z nichž u žádného by 
neměla scházeli.
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Ú V O D .

Již vzdělaní národové pravěku toho byli 
náhledu, že ze všech tehdáž obvyklých živností 
první cena náleží hospodářství, protože hospo
dářství hojněji odměňuje, čistějších rozkoší 
podává a pro svobodného muže lépe se hodí. 
než kterákoliv jiná živnost. Římští výtečníci, 
státníci i voj vůdcové uchylovali se po vyko
naných povinnostech veřejného svého povolání 
rádi na své venkovské statky a zabývali se se 
zvláštní zálibou rolnictvím. Q. J. Cincinaty byl 
od pluhu odvolán a postaveu v čelo vítězného 
vojska římského, a nikoliv nějaký hrdina sa
lonní. A česká kněžna Libuše zvolila si P ře
mysla, oráče, za svého chotě a  odvedla ho od 
pluhu na trůn, a kmetové a župane, vladykové 
a páni holdovali jem u, a česká země zkvetla 
pod panováním Přemyslovců. A nynější stá t
níci podobně občas opouštějí hluk velikých 
měst, aby na venkově na statcích svých du
ševně i tělesně pookřáli, a byť by zde také 
vlastnoručně neorali, nesázeli, nicméně se přece 
všeho toho všímají, posuzují, dohlížejí ku vlastní 
své tak  nevinné radosti. Novější doba úplué 
se k tomutéž náhledu přidává a vždy ještě se 
uznává hospodářství za základ národního vý
vinu a za hlavní podmínku hmotného i mrav-
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ního prospěchu a blahobytu obecenstva, ačkoliv 
se p ři tom ostatním  technickým živnostem , 
prům yslu a  obchodu n ik terak  jejich  důležitost 
pro lidskou společnost a národní hospodářství 
up říti nedá.

Když tom uto náhledu i my přizvukovali 
chceme, budem e spolu i oprávněni, jis tou  část 
té to  důležitosti hospodářství, jakkoliv  m alá by 
vypadnouti měla, pro včelařství, k teré  není n i
k te rak  tím  nejposlednějším  a nejm enším od
větvím hospodářství, si vyhraditi a nebude nám 
zajisté příliš nesnadné a těžké, tuto důležitost 
včelařství zde ukázati, a i na dále j i  pojistiti.



Národohospodářská důležitost včelařství.

Včela byla vždy, a to již v prašedé minu
losti pro člověka předmětem bedlivého pozo
rování a zkoumání. O včele, včelách a jejich 
výrobcích zmiňuje se přečasto nejen Písmo 
svaté, ale i náboženské pověsti všech takměř 
starých národů. Palestina s nej starší svou h i
storií, země to národu israelskómu zaslíbená, 
nazývá se zemí, ve kteréžto mléko a med teče, 
aby se takto naznačilo, že země tato neoby
čejně bohatá a na všelikou úrodu zemskou po
žehnaná jest, zvláště pak nesmírné, množství 
dobytka a rozsáhlé včelařství má. Že se vče
laření v zemi té nejen v rozsáhlé míře pěsto
valo, ale že tam byla taková hojnost včelstev, 
tak  že se usazovaly a rozmnožovaly samoděčně 
i na pouštích, dosvědčuje událost Sam sona; 
podobně se živil svátý Jan Křtitel na poušti 
„medem lesních včel". Med předložili apošto
lově svému Pánu a Mistru, když po svém 
vzkříšení uprostřed nich se jim  zjevil atd. 
Také praví jakýs římský spisovatel, „že nic 
není sladšího nad med, lidem ijm h ů m  pří
je m n ý m a  v obřadech pohanských Římanů bylo 
předepsáno, aby každé obětní zvíře ku oběti 
pro některého většího a mocnějšího (ovšem 
dle jejich náhledů) boha určené, bylo dříve 
medem polito a natřeno, než by se k samému 
obětnímu výkonu přikročilo. A olympičtí bo-



hové požívali při radostných svých kvasech 
nektar a ambrosii, jež jim  nalévala a podávala 
k rásná štíh lá  Hebe.

Ve středověku byl pak m ed tím  jediným  
prostředkem , jíd la  a nápoje sladiti, nalézal také 
přim ěřeně rozšířeného užívání v domácnostech 
m enších i větších, a stál vysoko v ceně své. 
P ři tak  veliké potřebě a tak  dobrém odbytu 
m edu muselo se včelařství bezpečně u velikém 
provozovati rozměru. Nyní se diviti m usím e 
udáním , jak  mnoho medu i vosku mnohé země 
do obchodu vezly aneb co povinnou roční daň 
svým vrchnostem  odváděti musely.

I  vosk měl za starých časů cenu a vzác
nost nevšední. Kdežto v menších domácnostech 
tukem  a sádlem  z domácího dobytka získa- 
ným, pokoje své osvěcovali, užívalo se u  vel
možů a králů  všeobecně vosku co paliva k osvě
tlení komnat. N evyhnutelně potřebnou byl ale 
látkou ku psaní, neboť se psalo tenk rá te  na 
dřevěných^ tabulkách, k teré  se napřed voskem  
tenko potřely, malým špičatým roubíkem  (sty 
lus) a  ̂ony tabulky, jakož i písmo na nich vy
vedené, jm enovaly se c e r a e  (vosk) a v ě ta : 
„ n ě c o  v o s k u  o d e v z d a t i “ byla ten k rá te  tak  
obyčejná, jako nynější: „ n ě c o  t i s k e m  
v y d a t  i “.

Mnohé staré výtvory řezbářstv í zachovaly 
se  ̂nám jedině tím, že hebký vosk vše věrné 
otisW a budoucnosti takto zachoval. Když před  
několika lety v T erstu  kopali základy pro di
vadlo „Politeam a^ dostali se na starořím ský 
vodovod, pocházející asi z časů Kristových. 
R oury byly z pálené hlíny asi 20 cm. v p rů 
měru, 1-5 cm. tlusté  a 1 m. dlouhé. Tam, kde



dvě roury se stýkaly, byly 4— 5 cm. do sebe 
zastrčené a prostora mezi nimi v č e 1 n ý m 
v o s k e m  vyplněná, aby voda ucházeti ne
mohla. Baron v. Schwarzhuber má kusy vosku 
s rouram i; zajisté vzácná to památka od 2000 
let, a zjevný důkaz o rozsáhlém a všestranném 
použití vosku, a tedy i důkaz rozsáhlého v těch 
dobách včelařství.

Zavedením a rozšířením křesťanství na
stala ještě větší spotřeba vosku; nebot jes t 
známo, že hned v prvních časech katakomby 
(podzemní jeskyně a chodby, sloužící křesťa
nům za úkryty před pronásledovately a za 
kostely) osvíceny bývaly voskovými svícemi, 
jakož se při službách Božích v katolických 
kostelích až posud jen voskových svící užívá.

To vše tedy zřejmě nasvědčuje, že vče
lařství při tak rozsáhlé potřebě medu a vosku 
v starém věku velmi vydatným muselo býti 
zřídlem pro blahobyt a zámožnost obecenstva, 
včelařstvím se zabývajícího.

Nastala trudná doba tak zvané reformace, 
vlasti naše hynuly hrůzami třicetileté války 
(1218—1648), celé kraje byly neobydleny, lid 
sehudlý musel především hlad zahnati, o chléb 
se starati, vzdělával tedy především své pole, 
včelařství zůstavuje naposledy. Ale ani později 
se včelařství ve střední Evropě nikdy více ne 
pozdvihlo na dřívější stupeň, nebot tisíce ko
stelů a klášterů bylo zrušeno, které dříve 
ohromné množství vosku při službách Božích 
a rozličných obřadech spotřebovaly, a nově za
vedené církevnictví reformované vosku nepo
třebovalo. Tím klesla cena včelařského výrobku, 
včelařství ztratilo podnět a zůstalo až do no-



vějších časů. takřka popelkou hospodářství, 
neb pouhou zálibou jednotlivci!.

Aby se včelařství zase zmáhalo, a aby 
obecenstvo včely si oblíbilo, zařizovány jsou 
v rozličných krajích na statcích králův a vel
možů včelařské cechy s mnohými výsadami a 
zvláštními stanovami. Na Moravě na panství 
vsetínském*) a branicko-lipnickém, kterýžto 
poslednější cech ještě dosud trvá a několik set 
údů čítá, ovšem na základě stanov nynějším 
zákonům přispůsobených.

Za panování slavné císařovny Marie Terezie 
zařízena byla docela včelařská škola na Sta
rém Brně r. 1776, která se později do Vsetína 
přestěhovala, až konečoě za své vzala. Vy
psány pak veliké premie z pokladny veřejné 
pro nejlepší včelaře a jim každoročně rozdány, 
až se konečně i od toho upustilo.

Nastaly politické převraty, doba nová, 
povstaly různé spolky, zřizovaly se i včelařské, 
a od toho času nastal obrat i ve včelařství.

I. Užitek v če la řs tv í  bezprostřední.

Porovnáme li včelařství ondy v našich vla
stech tak kvetoucí s poměry včelařství doby 
právě minulé, ba i nynější, jsme nuceni, sami 
sebe se tázati: „Proč se včelařství nyní nepro
vozuje v taliovém rozměru, jako jindy?

Kdo jen povrchně soudí, obyčejně za pří
činu udává, že ony nové vynálezy průmyslu 
zničily ceny medu a vosku, následkem čehož 
včelařství klesalo a klesá. Podívejme se ale

*) Zpráva prof. Rojta v časopiso Matioo moravské.



blíže na to, a musíme přece jen vyznati, že 
tomuto úsudku schází podstata pravdy a zku
šenosti. Med a vosk ztratily sice značně na 
své ceně, ale úplně bezcenné přece nejsou. 
Ačkoliv se nyní u nás cukr ve velkých a 
zvláště v naší milé vlasti dosti zhusta se na
cházejících továrnických závodech vyrábí, a 
ačkoliv se v novější době přemnohé a rozličné 
surogáty vosku vynalezly; jes t přece ještě vzdor 
všemu tomu až posud tak  silná poptávka po 
medu a vosku, že se k nám z cizích krajin, 
z Polsky, z Uher, ano až z Ameriky dovážeti 
musí, a to ve velkém množství, jen  aby se 
všem požadavkům a potřebám vyhovělo. Proč 
by nemohly tyto peníze, které každoročně od 
nás pryč ze země se stěhují, v zemi zůstati? 
Proč se nepřičiňujeme dostatek medu a vosku 
v obchod uvésti, abychom cizý med nejen ku- 
povati nemuseli, ale i ještě svůj med a vosk 
ven ze země vyvážeti mohli?

Někteří zase dovozovati se vynasnažují, 
že rychle ku předu kráčející kultura půdy vče
lařství překáží a škodí, a že jemu jednou z té 
strany postavena bude nepřekročitelná h rá z ; 
ale i tento úsudek za nepraktický prohlásiti 
musíme. Včelařství až posud dobře se vyplá- 
ceti může a se vyplácí, a nenese nižádné škody 
pěstiteli svému, náš vosk a med mají tutéž, 
ne-li ještě větší cenu, než cizý, koupený. Po
krok hospodářský připravil sice včely o mnohý 
divoko vyrostlý kvét, ale nemáme-liž mu zase 
co děkovati za zavedení a rozšíření tak m no
hých medonosných bylin ? Pomysleme jen na 
ty tisíce květoucích stromů, které se s velikou 
pilností při silnicích a cestách vysazují a
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s horlivou péčí pěstují, na oblíbenou nyní 
v hospodářství řepku, pohanku, viku, bob a 
rozličné rostliny picni jako jsou vičenee a roz
ličné^ druhy jetele, popatřme na nepřehledné 
květů moře, které na zlepšených lučinách a 
rozumně upravených stráních bohatě rostouc 
hojný podává včelám výtěžek, toho všeho si 
povšimněme, a nebude se nám siýskati po 
úhorech, nebudeme litovati půdy věnované cu- 
krářství atd. Ale dejme konečně tomu, že by 
pokrok hospodářský nepříznivý měl vliv na 
včelařství, že by včelí pastvě byl ku př. roz
sáhlým pěstováním cukrovky uškodil, na žádný 
pád není ujma tato tak znamenitá, aby se jich 
prospěch s jiné strany, pak prospěch novějších 
zařízení a vynálezů ve včelařství samém ne
vyrovnal, aneb ji docela nepřevyšoval, zvláště 
z posledních 20 až 30 let. A cliarpu nám rol
níci předce ještě popřívají, byfby to také ne
radi viděli, když se jim pole jejich modrým 
hávem pokrývá; moderní lesníci vysazují ovšem 
stromky přísně v řadách jako stromy v za
hradě, a stavějí je, jak říkáme, jako vojáky 
do parády, netrpějí nikde mezirost, jako je 
jíva a rozličné jiné k ap rad í; za to ale jsou 
nuceni včelám sloužiti tím, že co v lese samém 
netrpějí, tpho hojně vysázeti musejí okolo lesa 
k obhájení před chladnými a mrazivými větry 
P1 íiný.mi nehodami, čímž se pastva včelám 
jen^ ještě blíže pošinula, že se nemusejí po 
celém lese shánéti a hledati. A konečně ne
zůstanou stromy věčně státi, ale dělají se zde 
onde mýtiny a tu lesník přece jen kapradí 
chovati musí co ochranu půdy i malých sa- 
zenic. Zjevné tedy jest, že včelařství většího
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rozšíření schopno jest, neb n e n í  v p ř í r o d ě  
nižádných tomu překážek.

Na základě mylných těchto a podobných 
zde dle možnosti na pravou míru uvedených 
náhledů chtějí mnozí včelaři tvrditi, rže se 
včelařství více nevyplácí".

Úsudek tento bytby mylný a úplně n e 
správný, má předce velikou u nás důležitost 
proto, že je  až k neuvěření v zemi rozšířen a 
od mnohých za pravý, neodvolatelný axiom 
uznán, a vynasnažíme se jej dle možnosti a 
vždy dle pravdy a skutečně stávajících poměrů 
objasniti a vyvrátiti. Mnohý snad nedůvěřivě 
zavrtí hlavou a zpomínati bude na své aneb 
svých sousedů a známých peněžité vydání na 
včely atd. Ale kdož by z toho, když na poli 
potluče, chtěl souditi, že pole není výnosné? 
aneb že dobytek, když nějakou nemocí padne, 
a nový zjednán býti musí, jen ku škodě a zá
hubě hospodářství a hospodáře byl? A když 
někomu povodeň obilí na poli zaplaví aneb 
úrodu docela odnese, bude si již zoufati a 
nechá pole ladem ležeti, že neměl jednoho 
roku „žádného užitku ?

Že včelařskě výrobky až posud vždy dobře 
se odprodají, ano že včelaři ani v stavu ne
jsou, všem poptávkám a žádostem vyhoviti, 
známá jest věc. Tento materielní užitek a vý
nos, který včela svému pěstiteli skytá, velikou 
bývá pohnútkou, že se vůbec od mnohých vče
laří, a nenalezneme snadno nějaký jiný druh 
výživy, jenž by s poměrně tak malým kapi
tálem, který ve včelách, úlech a jiném vče- 
lařském nářadí uložen bývá, tak veliké nesl 
úroky, jako právě včelařství. Právě tato stránka
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dodává včelařství pro národní hospodářství oné 
zvláštní důležitosti, kterou nesmíme nikterak 
podceňovati, jak se to až posud namnoze ale 
velmi nespravedlivě děje. Pohledněme jen na 
včelu v její práci! Jedna dělnice z pastvy se 
vracející přináší ve svém medaém žaludku 
průměrně 62'5 milligr. 1) meduó šfávy, musí 
tedy 160krát letěti, aneb musí 160 včel každá 

40 ohCw.w jednou vylítnouti, aby medu do svého
úlu nanesly. Kolikrát "musejí tedy včely vy- 
letěti, aby si nanesly nejen zásoby pro výživu 
mládě velmi mnoho medu potřebující a svou 
vlastní, ale aby ještě na zimu měly dostatek 
a pro včelaře nadbytek! A což vosk od včel 
vyráběný. Jedna vosková šupinka, jak ji vče- 
lička svýma nožičkama ze svýeh zrcadélek na 
zadečku vytahuje, je 0-1875 milligr. -) těžká, 
2 ,25 milimetrů dlouhá a l -5 m illim etrů3) 
široká. A hle, na večer usazený do úlu roj 
vystaví přes noc již značné kusy plástů, a to 
vše jen z těch malých, nepatrných šupinek.

Z toho zajisté krásné sobě můžeme vzíti 
ponaučení, že jako jednotlivá včela jen po 
kapkách med siadký snáší a vosk v těch nej- 
menších částkách vyrábí, celý národ ale zna
menité zásoby nahromaditi s to jest, tak také 
má jednotlivec, jenž se včelařstvím jen tak 
mimochodem zabývá, a jen málo včel chová, 
jen malý sice užitek z nich, ale když všecky 
ty včely úhrnem sčítáme, co u nás se pěstují, 
pak uhlídáme, že mají dosti znamenitý vliv na

’) A . Vumbery, Včelařskó zápisky str. 45.: 62.5238 milgr. 
2. tamtéž str. 46. 

tamtéž str. 40.
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národn í liospodářstí a  p řisp ívají značně ku  
povznesení hm otného blahobytu  veškerenstva.

N a Moravě máme *} okrouhlou sum u 58.200 
čeledí včel. M ají-li jedny  včely na ja ře  p rů 
m ěrnou nízkou cenu 5  zl., rep resen tu je  včelař
stv í m oravské značný kap itá l 2 9 1 0 0 0  zl., 
k terýž to  kap itá l, jak  v č e l a ř ů m  dostatečně 
znám o, aspoň sto ze s ta  dává, jakoby ty to  
úroky 291.000 zl. ročně v lastně  od k ap itá lu  
5,820.000 zl. pocházely, k terýžto  ohrom ný k a 
pitál včelařství v národním  našem  hospodářstv í 
za jisté  těžko do váhy padá. Pravda ovšem je s t, 
že se ten to  ohrom ný k ap itá l v přem nohá ru k o u . 
a  to velm i nestejně rozdělen nachází, ale každý 
jednotlivý  bude také dle toho, jak_ mnoho 
z onoho všeobecného k ap itá lu  na něho při 
padá, jak  m noho to tiž  včel chová, i úroky své 
buď veliké, buď p ro středn í aneb i m alé m íti.

Kdybychom teď oněch 58.200 čeledí včel 
tak  m ezi naše včelaře rozdělili, že by na k a 
ždého připad lo  jich  20, m ěli bychom  2910 
včelařů, m ajících ze svých včel, po 5 zl. z je 
dnoho, na  200 užitku, což činí 4000 zl.  pěti ■ 
procentového k a p itá lu ; p říjem  to, vyrovnávající 
se zajisté příjm u z leck teré  nyní nám  dobře

*) Kořistka: Markg. Míihren und Herzogth. Schlesion 
strana 398. — Veslařský odbor o. k. hospodářské společ
nosti v Urně dostal prostřednictvím 98 děkanství z Moravy 
a Slezska zprávy, a sice od 87 děkanů (od 11 nedošly 
zprávy žádno), že v těchto otiou zemích v 3044 obcích se 
nachází 147G3 včelařů, majících 67.619 čeledí včel. Dle 

Landgůter Miilirons und Sehlesiens" přijde na Moravu 
58.200 a na Slezsko 9700, dohromady tedy 67.900 čeledí 
včel, což oboje dvoje takmeř souhlasí. Včelařství na Mo
ravě vyrábí ročně 3400 centnýřň medu a 200 ctů. vosku, 
úhrnem 4000 ctů. medu a 1200 ctů. vosku.
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zručné živnosti, který ale tím ještě znameni
tější nabývá ceny, že se včelařství obyčejné 
jen tak mimořádně pěstuje, a ten užitek, který 
dává, takřka neočekávaně přichází, a jakoby 
přídavkem byl k ostatnímu řádnému výdělku. 
Není tedy a nemůže býti pochybnosti žádné, 
že se včelařství více než kterékoliv jiné od
větví našeho hospodářství vyplácí, jak vše
obecně, tak také zajisté z největší částky i 
jednotlivcům — včelařům.

Ze tomu skutečně tak, chceme zde podati 
nikoliv své, ale aby tím větší víry nabyly, 
účty známého mistra včelařského J i ř í h o  
h r a b ě t e  z e  S to sc h , jak je sám ve svém 
promemoria podaném pruské vládě ve prospěch 
včelařství udává.

Stůj zde lir. Stoscha áčetný přehled sedmi
letý od r. 1856- 1862. čistý výnos obnášel

roku 1856 dolarů grošů denárů*)-
z 28 ú l ů ..................... 174 5 8
z 1 tedy úlu průměrně 6 6 7

roku 1857
z 28 ú l ů ..................... 127 24 —

z 1 tedy úlu . . . 4 16 11
roku 1858

z 28 ú l ů ..................... 191 10 G
z 1 tedy úlu - . . 6 25 4

roku 1859
z 28 úlů . . . . . 180 19
z 1 tedy úlu . . . 6 13 6

roku 1860

*) dolar má 30 grošů, 1 groš má 14 denárů, 1 dolar 
se rovná 1 zl. 57'/, kr. r. m. liez láže, s láží 20”/,v platí 
u nás asi 1 zl. 80 kr. r. m. Nyní plalí 1 dolar =  3 marky 
=  l ' / i  zl. r. m.
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z 28 ú l ů ............................86 — 3
z 1 tedy úlu . . . 3 2 3

roku 1861
z 28 ú l ů .......................... 153 12 6
z 1 tedy úlu . . .  5 14 4

roku 1862
z 28 ú l ů ..........................216 14 —
z 1 tedy úlu . • • 7 23 —

Průměrný roční příjem obnášel:
dol. grš. den.

za 3863/7 lib. m e d u ...........................94 13 S
za 13 lib. 14 lotů vosku . . 7 21 7
za 11 čeledí starých a rojů . 108 2 2
za 2 —3 vlaské královny . . . 9 25 —

úhrnem 22(J 2 2
Výdaj pak obnášel . . . 58 13 9

Zůstává čistý výnos ročně z 28 úlů 161 18 5
a prům ěrně z jednoho včelstva 5 23 1

Podle našich peněz obnáší 5 dolarů 23 grošů, 
a 1 denár asi 9 zl. 8%  kr. rak . m. bez láže 
stříbra, což zajisté dosti značný prům ěrný výnos 
je s t z jednoho včelstva a za jeden rok.

P. hrabě Stosch zvolil proto tuto dobu 
sedmi le t od 1856 do 1862, že do ní p řipa
dají 2 docela špatná, 2 zvláště dobrá a 3 pro
středně dobrá leta, ze kteréžto příčiny se k vy
měření průměrného čistého výnosu nejlépe 
hodí. Docela špatná leta jsou 1857 a 1860, 
zvláště poslednější, neb nejstarší včelaři tam 
toho kraje nepamatují nikdy takovou bídu. 
Rok 1859 a 1862 byl velmi bohatý, leta pak 
1856, 1858 a 1861 byla prostřední. Krajina 
sama není na med zvláště bohatá, proto že 
pravá pastva, t. j. onen čas, kde včely více
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nanesou než okamžité jejich domácí potřeby 
vyžadují, trvá asi od 10. května, kde řepka 
v plném stojí květu — až do 20. července, 
kde začnou režné žně, tedy nic déle než 10neděl. 
Krajina ale, kde včelí pastva jen 10 neděl trvá, 
může se jen prostřední nazývati. Proti tomuto 
počtu lze snad namítnouti, že včelař málo 
včel chovající, pečlivěji a bedlivěji je  pěstovali 
bude, a pak že tedy i své výrobky snadněji 
odbude, než kdyby všichni včelaři ve velikém 
rozměru včelařili, a tak svým zbožím trh takm ěř 
zaplavili, čímžby ceny utrpěly. — Ale nechat 
i to za pravdu prozatím platí, ačkoliv k této 
námitce podotýká p. hrabě Stosch ve svých 
účtech, že ceny medu, vosku atd nejsou příliš 
vysoko držáný, a vydání že žádný znalec věcí 
za malé neuzná, ano, že vydání hlavně následkem 
jeho osobních poměrů takového vysokého do
sáhlo čísla, a že často, nemoha sám ku vče
lám jiti, jiného poslati a jem u platiti musel, 
aneb si ku své ruce na pomoc vzal, tak také 
mnohý dolar na zevnější ozdobu oulů, k terá 
vlastné nic nevynáší, vydán byl. Od jednoho 
úlu ale jen tř i dolary kdo výnosu žádá, zajisté 
nežádá přespříliš, anžto i ve špatném roku 1860 
přes tři dolary vynesl.

čeho ještě potřebí, aby se co nejjasněji 
dokázalo, že včelařství ještě vždy nejen jedno
duše se vyplácí, ale neobyčejně výnosné jest, 
ačkoliv se proti pravěku ceny medu a vosku 
značně zmenšily, a pokrok v polním a lesním 
hospodářství včelám mnohou újmu způsobil? 
Proto zajisté nanejvýš zasluhuje, aby se ho 
malí i velcí hospodářové více než posud vší
mali, a tak  sobě sami a prostředně celému



—  17  —

národu tímto docela mimořádným výnosem 
prospěli. Jak  mnoho menších hospodářů mohlo 
by ve svých volných chvílích 10 až 20 úlů 
opatrovati, a sobě (z jednoho asi 10 zl.) ku 
100—200 zl. ročně a potažmo 2000 4000 zl. 
kapitálu  pomoci l Roční důchodek 100—200 zl. 
ale není pro malého hospodáře, řem eslníka, 
ba i pro úředníka, učitele atd. žádnou maličkostí 
více. Ano i tak zvaní vzdělaní a vznešení mohli 
by ku své zábavě a duševnímu občerstvení, 
jakož neméně k vlastnímu peněžitém u užitku 
snadno včelařstvím  se zabývati, neb jak  se 
o svoboduém muži vůbec říci může, že hospo
dářství, rolnictví není jeho nedůstojno, tak jes t 
tím méně včelařství.

Že by však některá krajina včelami pře
plněna býti mohla, není se čeho obávati, toho 
tak  snadno nebude. Předsudek ten pochází 
jedině z neznalosti přírody, jejížto bohatství 
na med takm ěř nevyčerpatelné jest, ačkoliv 
nejsme s to udati, ja k  mnoho se této  medové 
šťávy v té neb oné květině prýští. Pozorujme 
ale takový květ, na němž právě v tomto oka
mžení včelička se byla kolýsala, ssajíc sladký 
z kalíška med, an již druhá přiletuje, a le ne
nalézajíc čeho hledá, nezastavuje se, nýbrž 
k druhé le tí; ale tu za ní opět jin á  včelka 
bzučí a podivno, ta  již hluboko do kalichu 
hlavičku s natažeuým sosáčkem zastrkuje, a 
s dychtivostí sladkou šťávu ssaje, až s jakousi 
zvláštní spokojeností odletuje, místo to pilným 
svým družkám zůstavujíc. A tak  lze pozorovati 
při každém květu v čas, kdež mu uloženo jest 
od Tvůrce, otevříti medový svůj zdroj, který 
tím  hojněji takřka teče, čím více z něho se čerpá.
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U nás by mohlo ještě jednou tolik včelařů 
býti, a včel třikrát, pětkrát a desetkrát tolik, 
než nyní jest, a krajina by ještě nebyla pře
plněná a včelařství by bylo rovněž tak výnosným 
jako je nyní. Ano osměluji se tvrditi, že i sto 
násobné rozmnožení včel ještě by neuškodilo, 
aspoň tomu mnohé bohatě obsazené včelíny a 
některé krajiny, kde se včelařství u veliké roz
sáhlosti provozuje, nasvědčují. Máme ovšem 
krajiny, kde by se včelařství příliš dobře ne
dařilo, proto že tam nedostatek medonosných 
květin a stromů, ale tam ať již stojí sto oulů 
aneb jeden, vše jedno, aui ty jedny včely se 
nebudou dobře dařiti, kdežto by v dobré kra
jině sto tak dobře se zaneslo, jak to nyní 
činí jeden.

Medová šfáva prýští se v kalíškách květin, 
na lupenkách pobočních atd. jen pod jistými 
výminkami a to v jistý čas, pak ale jí bývá 
veliké množství. Když se v pravý čas od vče- 
liček neb jiných tvorů, co nejrychleji nesebere, 
snadno se může státi, že je pro včely docela 
ztracena; přijde náhle dešC aneb dle okolností 
vyrazí palčivé slunce polední, a pošle žhoucí 
své paprsky na květiny a — med je ztracen, 
vysušen. Při medné pastvě včel nejvíce na tom 
záleží, aby ten pravý okamžik se nezanedbal, 
ale dobře použil, k čemuž nesčíslné množství 
pracovníků zapotřebí jest, neb co se v oka
mžicích nesebeře a nezanese do oulů, to snad 
nastávající hodina zničí, aDižby se totéž zřídlo 
kdy více otevřelo. Miliony a miliony na med 
velmi bohatých květin často ani od jediné vče- 
ličky nebývají navštíveny, protože u nás ještě 
příliš málo se pěstuje včel, než aby vše, co
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jim štědrá příroda v bohaté podává míře, domů 
zanésti mohly, a tak hyne každoročně mnoho 
tisíc centnýřů medu v širém kraji, který by 
mohli včelaři ve svých úlech míti, zůstává ale 
nepožitý, neupotřebený, čímž včelaři sebe a 
spolu celý národ připravují o značný roční 
užitek a peněžitý příjem.

Věru veliká to a svévolná marnotratnost 
a nevděčnost k Bohu Tvůrci, když dary Jeho, 
které nám štědrou svou rukou v tak hojné 
míře podává, pohrdáme, jich si zhola nic neb 
málo vážíce.

Mnoho-li pak by se tedy mohlo ku př. 
na Moravě včel chovati? — Jen všeobecně 
zde odpovědíno budiž, že špatnější kraj třeba 
méně, lepší ale zase více včel vyživí, než zde 
průměrně podáme v naději, že se v celku 
pravdy daleko nemineme.

Víme ze zkušenosti, že včely obyčejně 
dále po medu nelítají, než půl hodiny cesty, 
ač mají-li v tom kruhu dostatečné pastvy, 
jinak i do větší dálky zaletají. Nyní jest to 
ale docela stejno, jestli v tomto kruhu jen 
jedny včely jsou, aneb jich sto a více. Pět ta 
kových okresů čili kruhů čítáme na jednu 
čtvereční míli, a na celou Moravu, mající 
386 čtv. mil, přijde 1630 okresů včelího letu. 
Ačkoliv v některých krajinách až 400 a 500 
oulů v jednom takovém okresu stojí, anižby 
tím včely na pastvě nějak si překážely a si 
nějakou ujmu vespolek činily, chtěli bychom 
jen, aby u nás v podobném okresu aspoň 200 
oulů stálo, což činí na Moravě 326.000 oulů 
včel, z kterých by, čítaje jak nahoře udáno, 
z jedněch včel 10 zl. ročně, včelaři naši, a tím

2*



—  20  —

tedy celá země vyzískala 3,260.000 zl., pravím : 
přes tři miliony zlatých každý rok, což činí 
základní kapitál 65,200.000 zlatých.

Těm pak, jimž by se naše udání čistého 
výnosu na 10 zl. z jednoho úlu zdálo snad 
přehnaným, a k teří by v tak veliký výtěžek 
důvěřovati nechtěli, uvádíme příklad, jenž se 
ovšem sotva často opakuje, ale přece veliký 
užitek ze včel dobře ukazuje. Luběněcki, slavný 
m istr včelařský, vzal jedněm ze svých včel na 
podzim 75 liber medu, který do přidaného jim 
truhlíku nanesly, a na jaře  ještě jim mohl vy- 
řezati 26 liber. Počítáme-li libru za 50 kr., 
bude čistý výnos z těchto včel 101 libra a na 
penězích 50 zl. 50 kr. Nic nekrufte hlavou 
nad tím, pravda to jesti. A což, neměl pan 
Kokyta ze Stařice na výstavě v Těšíně dvoje 
včely, v nichž každým dal garantii nu centnýř 
p ř e b y t e č n é h o  m e d u ?  A Gerasch píše:*) 
Jeho přítel koupil pro jistého včelaře na jaře 
včelstvo v tak  zvaném válci s dílem nepohy
blivým za 9 marek, a na podzim mu za něj 
dával 100 marek, však marně nabízel peněz 
tolik, cena včelstva toho byla jistě mnohem 
větší, a to s dílem nepohyblivým! Ale i mezi 
námi máme nezřídka včelaře, k teří se také 
musejí přiznati, že již více než 10 zl. z jedněch 
včel dostali. Tak ku příkladu dají jedny včely 
2 roje, první se prodává za 4—5 zl., druhý 
za 3—4 zl., což činí nejméně 7 zl., aby pak 
při podřezu ueměl aspoň 6 liber medu, dosti 
zle by vypadalo. Ejhle 10 zl. Jen  když včelař 
svědomitý jes t a dobře počítá, vždy svůj uži-

*)  „Honigbiene von Briinn" 1881. S. 88.
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tek ve včelaření spatří. Těch 10 zl. má mnohý 
p ři starém  šlendriánu, kde se nic nedělá, než 
na jaře podřeže, úl blátem  zamaže a v letě 
roj sebéře, jaký teprv bude prospěch moudrého 
a rozumného včelaření!

Co se týče čistého v ý n o s u  včelína, tu  
lze ovšem teprv tenkráte o něm  mluviti, až 
včelín v dobrém a náležitém se nachází stavu, 
a včelař více nedbá o další rozmnožování včel- 
stva svého, nýbrž pouze k tomu hledí, aby 
včely co nejvíce medu nanesly, a když při 
tom včelaří moudře, neb nemožno jest, s ta
rým šlendriánem  se broditi a velikého čistého 
užitku žádati. Bále m á včelař, aby včely ne
spravedlivě neodsuzoval, sobě náležité zápisky 
činiti, a příjem  jakož všeliké vydání b dlivě 
a  svědomitě zaznam enávati; neb jen  tak do
stane především náležitý přehled svého hospo
daření, a přesvědčí se o zjištěném užitku ze 
včel svých, kdežto se jinak  na těch několik 
krejcarů neb zlatých za odprodaný med a vosk 
snadno zapomÍDá, v domácnosti spotřebovaný, 
příte li a sousedům darovaný med pak ani ne
čítá, a jen  vždy nářek se v e d e : musím krm iti 
a  pořád jen krm iti, zásoby došly a ted  musím 
kupovati, věru, to včelařství se nevyplácí, 
má-li člověk trochu medu, aby jej dal za babku, 
nemá-li, aby kupoval tak  draho.

Je s t nám však ještě jednu nám itku vy- 
vrátiti, totiž, jestli by pak také byl slušný 
odbyt 11a med a vosk, kdyby se v naznačeném 
rozm ěru u nás včelařilo? Bezpochyby. Každá 
sladlíá, cukrová látka má pro průmysl a obcho d 
příliš velikou důležitost, než aby věc tak 
mnoho sladkosti obsahující, jako je s t med,
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vždy dostatečných odběratelů nem ěla; vždyť 
pak se med převýborně hodí mezi jiným ku 
př. k  vyrábění rozličných lihových nápojů, 
vína, likérů, octa, k  vyrábění rozličného cukru 
léčivého atd. Kdo navštívil roku 1879 velikou 
m ezinárodní výstavu, spojenou s valným sjezdem 
včelařů německých a rakouských v Praze, mohl 
viděti hojnost a nepřehlednou rozm anitost 
včelařských výrobků v několika sálech umí 
stěných, a Čechům náleží ta  česť, že průmysl 
tento tak bohatě do výstavy dodali, jak  se 
ještě žádná jiná výstava něčím podobným ho- 
nositi nemůže. S voskem se ta  věc rovněž tak  
má, neb se ho ve výtvorném umění a v te 
chnickém průmyslu k těm nejrozmanitějším 
užívá věcem, začínaje od salonních zápalek a 
voskovaných nití až k velikým uměleckým 
obrazům ve velikém sále rakouských hrdinů 
(Heldensaal) v c. k. arsenálu, kde jsem před 
lety  voskovými teplými barvami právě jakýsi 
výjev z bitvy malovati viděl. Bázeň tedy, jako 
by velikým rozšířením včelařství med a vosk 
konečně všecku cenu ztratily, je s t veskrz ne
podstatná a lichou jen výmluvou.

Co se ze včelařství utrží, má pak proto 
ještě zvláštní národohospodářskou důležitost, 
protože včelařství pro sebe nepotřebuje 1. ni
žádné zvláštní síly pracné, 2. aniž značného 
kapitálu, 3. ani konečně jakých pozemků ve 
větším rozměru, k teré by vše nějakému prů- 
myslnickému závodu aneb polnímu hospodář
ství odejmuly.

1. Včelař může pokojně a neobmezeně 
ostatní povinnosti povolání svého plniti, a jen 
částku své volné chvíle věnuje svým miláčkům,
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chvíle, k teré by jinak snad beze vší práce a 
bez užitku byly uplynuly. Porovnejme ku př. 
práce včelařské s p r a c í  z a h r a d n i c k o u  
ohledem jen  jediného strom u ovocného.^ Jak  
dlouho to trvá, než se zahradník dočká, až 
mu ze zasazeného zrnéčka vyroste stromek, 
hodící se k  ušlechtění, kolikrát se ušlechtění 
to i nezdaří, a kdy nadejde rok, až se strom 
dostatečně zrostlý ze školky, kde několikrát 
z m ísta na místo přesazován byl, na určené 
místo vysází, by tam  odměnil tolik  le t oče
kávání a tolikeré práce ? Který pak zahradník 
si bude stěžovati na takové práce?  A žádá 
on nyní hned, aby nesl ovoce, a to aby se 
v hojné míře opakovalo každý rok?  Hle, trp ě 
livost zahradníka! Pročpak bývají jedině vče
laři ku včelám tak  nespravedliví, a žádají po 
nich, sotva je do úlu zasadili, užitek, a to 
užitek značný, a každého roku zjištěný? Po
hledněm e na dobytkáře. Ten koupí dva páry 
vepřů za 20 zl., dává jim  a obsluhuje je  po 
čtyrycet týdnů každodenně nejm éně pětkrát; 
když k nim 1400krát byl šel, a pohlédne na 
špýchar, pohlédne do sklepa na zásoby ze
m áků, zarazí se, a co z toho m á? Ať si on 
čítá mimo skutečné vydání práci! A nyní včely, 
za dvacet zlatých čtverý, s tím  porovnejte co 
do  p r á c e  a výtěžku, nehledě ani ke kapi
tálu, jaký  se strčil vepřům a jaký včelám, a 
vypočtěte procenta. Těmito příklady ovšem 
říci nechci, jakoby nikdo neměl pěstovati stromy, 
provozovati dobytkářství, ale jen na tu nespra
vedlivou výčitku, k terá  se ohledem práce na
šim včelám činí, jsem upozorniti a ji vyvrá 
titi chtěl.
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2. Co se týče kapitalu na zakoupení a 
zařízení včelínu, ten jest docela nepatrný, neb 
za několik zlatých lze dostati včely, které ne
zřídka již  v prvním, obyčejně pak v druhém, 
ale jistotně v třetím roce všecek vynaložený 
kapitál i s úroky mu nahradily. Jen co uě- 
kolik úlů má, pak jest to dle dzierzonské 
methody snadnou věcí, je  rozmnožiti a si své 
včelíny bohatě obsaditi. A těch několik zlatých 
oželí snadno každý, vždyť pak nejsou ztraceny 
a zmařeny, ale má je opět, jen že v podobě 
jiné, tak jak je to úplně stejné, má-li kdo 
deset zlatých v bankovkách neb ve stříbře, 
jen ještě ten prospěch z toho kyne, že peníze 
ve stolku uložeaé vždy stejně zůstanou, kdežto 
peníze na včelín věnované ještě úroky, a to 
dobré, takměř lichvářské úroky nesou.

3. P ů d y  konečně požaduje včelařství jen 
tolik, kdeby se úly postaviti mohly, prostora 
k tomu dostačuje dosti malá, když se úly na 
sebe a vedle sebe staví a kladou. Tak je můj 
včelín 2 sáhy dlouhý a 2 stopy široký, a 
směstná se v něm pohodlně 8 X 2 zz 16 úlů 
hospodářských, nad nimiž ještě pět královníků 
stojí a mezi nimi rozličné přenášečky atd. 
Pastva pak včel docela žádné půdy výhradně 
pro sebe nežádá, neb včela sbírá z květin, 
které se tu právě nalézají, jen jejich vedlejší 
plody, totiž med a pel. Když ve květince tyto 
zůstanou a pilné včelky je nezanesou do svých 
domečků, tak je ona květina nicméně předce 
plodí ale ony zahynou v ní bez dalšího pro 
člověka užitku.

Ještě jedna věc jest, kterou mlčením po-



minouti nemohu, an u mnohých velice na váliu 
padá, ano namnoze jedinou příčinou jes t, že 
včelařství žádoucího rozšíření nedosáh lo ; je s ti 
to ž i h a d l o  v č e l y  a nepříjem né, vskutku 
m rzuté následky žilmutí. N eupírám  této^ věci 
všelikou důležitost, nicméně ale musím předce 
říci, že se i v tomto ohledu včelám křivd í, 
neboť není to tak  hrozné, jak  mnozí nezku
šení to dělají; lfdybv každá včela, k terá  člo
věka obletuje, již žihnouti chtěla neb musela, 
kdepakby se jich bralo tolik  tisíců? Naopak 
máme Bohu co děkovati, že obdařil včeličky 
žihadlem, jinakby tisícerým svým nepřátelům  
dávno již bvly podlehly a vyhynuly. Ale. když 
i nevčelař takovou řeč vede, tvrdím, že jí sám 
nevěří, neb přisvědčí ochotně, že na toho, na 
onoho včely „tak nejdou", ale na něho, to 
prý velice jdou; však tedy sám soudí velmi 
dobře, že včely nejsou tak  zuřivě bodavé, jak  
jich před chvílí vyhlašoval, jen že o příčinu 
toho, od něho dobře poznaného rozdílu, ani 
v nejmenším se nestará, ale mluví, jak  od 
druhých slyšel, což vzdělance není nikdy a 
v ničem důstojno. Zásada jest, včela žiliá j e 
dině skutečného neb domnělého nepřítele svélio 
včelstva, královny, svých zásob atd. V poli, 
na louce, v háji může jich na tisíce obleto- 
vati, žádná si člověka ani nevšimne, leč kdyby 
j i  zmáčknul. A konečně, kolik tisíc včel mne 
již  bodlo za celého mého živobytí, a předce 
mi přisvědčí každý, kdo mne zná, že mi to 
n ik terak  na zrůstu neškodilo, jak  se mnoho 
lidem již přihodilo, k teré  buď kůň kopnul neb 
splašený býk pohmoždil. Mužové jdou udatně 
pro ti bateriím  zhoubný oheň sršlcím, a zde



—  26 —

by se báli tak malého, tak malounkélio žihadla? 
Nebyla by to hanba?

Co zatím tedy novověký průmysl, jako 
ku př. cukrářství, přemnoho půdy obilním a 
pícním plodinám ujímá, mnoho kapitálu a prac
ných sil pro sebe béře a u  sebe snad i na 
ujmu ostatním  soustřeďuje, získají lidé a to 
jen tak  mimořádně a zábavou z vedlejších plodů 
naší Květeny med a vosk, a jelikož každoroční 
výnos^ včelařství jest jakoby ouroky, jimžto 
kapitál takřka docela aneb aspoň z větší části 
schází, můžeme všechen ten příjem nazvati 
příjmem samoděčným, včelařství zrovna darem, 
z něhož každý nějakou část má, kdo včely 
chová, a tak  velikou, jak  mnoho jich má a jak  
m oudře včelařiti umí, a jemu se daří.

Zastaralý však způsob včelaření nebude 
tak snadno v stavu, včelařství zase obživiti, 
lásku k němu vzbuditi a je  dále a více roz- 
šířiti, my musíme jako ve všem, tak  také i 
při včelařství všímati si pokroku, a vynálezy, 
zkušenosti jiných sobě přivlastňovati, abychom 
dobře, patřičně, pravidelně a přirozeně se vče
lami jednati a  s nimi, jak  toho každá potřeba 
žádá, nakládati mohli.

V ten smysl praví Dzierzon: „Kdo jak é 
koliv živočichy chovati a pěstovati chce, musí 
jejich vlastnosti a jejich přirozenost důkladně 
znáti, jakož neméně jejich pud a zvláštní ná- 
klonosti a  věděti, co by v každou dobu k lep 
šímu jejich zdaru činiti měl. P ři včelách tuto 
známost tím více potřebuje, anžto přirozenost 
jejich  velmi jem ná, jejich domácnost a spole
čenský život přepodivně umělecky složeny jsou. 
Když se v této jejich domácnosti jakýkoliv
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nepořádek udá, může včelař často_s nějakou 
m aličkostí odpomoci a  takto od ztráty citelné 
se zachrániti. Kdo ale zařízení domácnosti včel 
patřičně nezná, buďto vůbec věděti nebude, 
kdy a jak  by pomoci mohl a měl, aneb nebude 
k  tomu těeb pravých prostředků užívati. Ve 
zvláště dobrých krajinách a letech bude ovšem 
i méně zběhlý nějaký užitek míti, ale při méně 
příznivých okolnostech a ve špatných letech 
má nepřim ěřené spravování včel přetěžkých, 
zlých následků . Čím méně medu příroda skytá, 
tím  přim ěřenější musí býti opatřování včel, 
což zase mocně vymáhá důkladnou znalost 
jejich přirozenosti. Opatrování včel obmezuje 
se na několik mechanických prací, til by se 
snadno přihoditi mohlo, že by si takový včelař 
někdy ani poraditi, ani pomoci nemohl. Kdo 
ale přirozenost včel zevrubné zná, nemůže 
nikdy do rozpaku přijití, on si vždy pomůže 
a vždy těch nej přiměřenějších prostředků se 
chápati a je  užívati bude.“

Kdo ku př. ani nezná, čeho potřebí jest, 
aby se královna vychovala, a jaký jest průběh 
jejího života od položení vajíčka až do sm rti 
je jí, ten  své ouly sotva od siroby ochrání. 
Kdo neví, jaký rozdíl ve včelstvu ohledem na 
rod, ten  se nesčíslných dopustí chyb. Včela
řen í rozumnému se teprv tenkráte položil 
trvalý  základ, když se podařilo, záhadnou tu 
tm u v oulu osvítiti a tajnosti je jí na světlo 
přivésti. Siálo to sice dlouhého zkoumání, a 
každá nově objevená pravda způsobila krutý 
boj se starými bludy, k teré se vyvrátiti, s roz
ličnými podivnými náhledy a zastaralým i zvyky, 
k te ré  se přemoci m usely; ale konečně přece
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jen  zvítězila pravda, a je jí největší protivníci 
počali se jí  kořiti. Nyní se nemůže více o žádné 
otázce, týkající se základních pravidel theorie 
a praxi pochybovati.

K objevení velikých těch dosavádných 
záhad a objasnění nejasných a nesprávných 
zásad přičinily hlavně d v ě  v ě c i.

Především vynález p o h y b l i v é h o  d í l a  
od faráře Dzierzona. Až do toho času dovolilo 
se včelám, aby své dílo zrovna na strop do 
hlavy svého oulu připevnily, až farář Dzierzon 
tu  šťastnou a ženiální měl myšlénku, včelám 
předepsati, jak  a kde stavěti mají. Na louč 

tlustý a 1" široký (délka jest u rozličných 
včelařů rozličná, od 8" —11") přilepí se po 
délce jeho užší neb širší p ruh voštiny, k terou  
včely v předepsaném směru dále dolů táhnou, 
až celý z toho plást vystavějí. Takový p lást 
může se, jak  k louči připevněn jes t, snadno 
i s tímto vytáhnouti, a opět do úlu toho samého 
neb jiného zavěsiti. Dílo včel stalo se takto 
celé pohyblivým a včelař může každou dobou 
je docela rozebrati a zase složiti.

Vynález ten zdokonalil baron Berlepsch 
tím, že pouhý louč nahradil r á m e č k e m ,  ze 
všech čtyr stran uzavřeným, tak že nyní plást 
od včel do něho vystavený vypadá jako sklo 
do rámce v oknu zasazené. Pohyblivost a po
hodlí práce tím náram ně zvětšená.

Kde však při odebírání medu včelař zí- 
skati chtěl medu tekutého, musel plásty vyn
dané tak  jako ty ze špalku vyřezané v tep le  
roztopiti, souš tedy zrušiti. Korunu postavil 
tedy pohyblivému dílu náš krajan, šlechtic 
major Hruška, jenž roku 1865 v Brně shro-
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mážděné včelaře se svým novým vynálezem, 
totiž s m ř clo m e t e m  obeznámil. Jedině ten 
posoudí rozdíl v příjm ech ze včel, kdo dříve 
včelařil, a sobě zápisky dělal, a činí to po
dobně i nyní.

Za druhé to byla v č e l a  v l a š s k á ,  líšící 
se svou žlutou barvou značně od našich včel 
domácích. Roku 1860 obdržel totiž Dzierzon 
prostřednictvím  rakouské vlády vlašské včel- 
stvo z něhož na základě dosavádních svých 
pozorování za krátký  čas vypěstil velmi mnoho 
plno- a čistokrevných vlašek. Nyní se dal na 
základě různé barvy do pozorování a zkou
mání, určil a dokázal docela nové theoretické 
zásady, k teré  včelařský svět nemálo pobouřily, 
jem u  mnoho udatných protivníků zjednaly, až 
konečně se věci té zaujala exaktní věda, a 
Dzierzonovi korunu vítězství přiřknula. Nyní 
ovšem ví každý začátečník, který nějakou do
brou včelařskou knížku pozorně přečetl, m no
hem  více, než jsm e my staří věděli v letech 
padesátých.

Jak  veliký vliv vynálezy Dzierzona na 
včelařství mají, snadno i neznalec pochopí, 
neb dříve bylo zhola nemožno, dovnitř díla 
jejich jen  nahlédnouti, leč by se dílo bylo d o 
cela vyřezalo , kdežto nyní všechny plásty po
hodlně se vyndati a opět dle potřeby zasadit; 
mohou. Kdežto včely dříve úplnou svou vůli 
ve svém příbytku měly, jsou nyní po vynale
zení pohyblivosti díla docela v moci člověka. 
On nazírá ve vnitřní život včelstva a hledí 
včelám, jak  říkám e, do karet, ať dělají co 
chtějí, ba on hledí jim  zrovna až do srdce a 
zpytuje myšlenky jejich- On pozoruje stavbu
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těchto stavitelů, jim ž není rovnýcli, a k teří ke 
svým uměle zrobeným buňkám nepotřebují 
žádného plánu, žádného metru, žádného kru- 
židla. On pohlíží do včelného dětince, dohlídá 
na jejich kojný, jestli svým kojencům dosta
tečnou péči věnují; on se dívá na trůn  p a 
novnice ve včelném státu, stojí-li neb se kolísá, 
je-li zvrácen neb ne a pozoruje dvorný život 
v jeho rozličných spůsobech, učí se znáti na 
příklad smutek dvorní a mimodvorní; on po
zoruje zákonodárné sbory, které dle předpisu 
ústavy tázány býti musejí v otázkách války a 
míru, o stěhování a přesídlení; on ohledává 
kuchyň, sklep a špižírnu těchto pilných hospo
dyní, přihlíží, co se vaří a peče pro malé je 
dlíky a labužníky, pozoruje, jak  květná moučka 
se našlapává jako kysané zelí, jak  se med 
ukládá a neprůdušuě do nádob uzavírá atd. 
(W eygandt.) Včelař může dle své libosti s il
ným včelám vzíti královnu, neb včely, neb 
červa a zabuůkovaný plod a umělého roje si 
udělati; s přebytkem hojně zásobených včel 
pomoci nuznějším ; stářím  sešlou, chybnou aneb 
i lichou královnu odstraniti, a mladou, zdravou 
j i  nahraditi, aneb ji teprv vychovati. Včelař 
může celé včelstvo, zvláště podezřelé, docela 
snadno prohlédnouti, nemocné včely vyléčiti a 
osiřelým pomoci; může také přílišné plodění 
darmojedlíků, trubců zameziti neb aspoň na 
to nejmenší číslo obmeziti a mnoho jiných 
prospěšných věcí snadno, bez nam áhání a  spolu 
bez uškození včel vyvésti. Co se pak týká 
podřezu, jak  pohodlně se ten nyní k o n á ! Bóře 
se plást za plástem ven bez řezání a mačkání 
medu a  bez zbytečného bouření včel. A ty
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krásné, bílé plásty, k teré již proto vzácné jsou, 
že každý ví, že nikdo med ten ni vosk v rukou 
ani neměl, an se vždy za dřevo berou.

Starý způsob včelaření vezme konečně 
za své a nová dzierzonská metlioda zvítězí 
budoucně všudy, jak zvítězila i nad mnohými 
znamenitými učenci a včelaři. Čas ten přichází 
ovšem poznenáhla a volným krokem, nicméně 
však krokem pevným, krokem  jistým ; že i vče
laři ve svém oboru náležitého si všimnou ča
sového pokroku, a že i u těch nejzatvrzelejších 
předce jednou dobrá věc ku vítězství si pomůže. 
Máme ovšem i mezi špalkáři včelaře dosti 
inteligentní, k teří si se včelami dobře poraditi 
umějí, ale jak  můžeme od mnohého žádati, aby 
své špalky 3 0 -  60 i více okamžitě prodal, když 
kupců není, neb aby je  odhodil a sobě 30— 60 
úlů  dzierzonských zjednal? Včelaři tací také 
čtou a snaží se rozličné rady svým úlům  při- 
spůsobiti, což jim  nemalý nese užitek. Jsou 
ale někteří, k teří by malý svůj včelínek roz- 
množiti mohli třeba každoročním přikoupením  
úlů dzierzonských, ale m ají stálou výmluvu, 
že takový úl je  příliš drahý, zrovna jakoby 
selský statek nebyl také dražší nežli nějaká 
blátem  opleskaná chatrč z práchnivélio dřeva.

II. Užitek prostřednictvím  včelařstv í.

Mimo tento užitek, který pro národní 
hospodářství ze včelařství bezprostředně vy
plývá, ještě jiný jest, který sice jen  prostřední, 
ale proto neméně důležitý jest, a  nemenšího 
povšimnuti zasluhuje, než prvnější. Je s ti to 
včelami povznešená úrodnost zahrad, polí, luk
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a lesu. Pověrčivá myšlénka, jakoby včely kvě
tinám tím škodily, když na nich med a zvláště 
když pel sbírají, je s t docela mylná, naopak, 
právě když med a zvláště když pel sbírají, 
napomáhají velice k zúrodnění květin, ano 
právě toto jest, jak  se zdá, zvláštní povolání 
včel, tak že více nežije pouze pro sebe neb 
pro člověka, ale v celém organismu přírody 
ten úkol vykázaný má, pomáhati ku zúrodnění 
kvetoucích bylin a stromů, tak aby hoj uě zrna 
a ovoce nesly. N ěkteří majitelé vinohradů 
osvědčili se co rozhodní nepřátelé včel a vče
lařství, an tvrdí, že včely jim  ty nejsladší 
hrozny vyssáním cukernaté šťávy ničí. Již 
zvěčnělý dr. Živanský se ve svém, zeměpan- 
ským úřadům podaném dobrozdání docela opáčně 
o věci té vyjádřil, dokázav na základě anatomie 
v čelných kusadel, že včela schopnost hrozen 
nakousuouti či pokožku prohryzti, naprosto 
postrádá. *) Když ale sladkou štávu z hroznů 
béře, činí to pudem, jímž vedena všudy sladiny 
sbírá, kdekoliv je  nalezne. Včela tedy 11a hroz
nech škodu žádnou nedělá, ale ještě  to, co by 
jinak sluncem neb vzduchem se vysušilo a 
nazmar přišlo, pro člověka využitkuje.

Ze všech se včelami spřízněných okříd le
ných živočichů přezim ují jen  plodné samičky 
(matky, královny), pracovnice pak a samečkové 
v podzim zahynou. Samice čmeláků a jiných 
okřídlenců zaleze do mechu neb shnilého dřeva 
jakm ile podzimek nastal, hledajíc tam útočiště 
proti zimě a padue tam do necitelnosti, neb

Viz také: L ’apieulture en Espagno. (Bulletin de 
la  Societě ďapieulture do la  Somino 1881. pag. 172.)
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jak  říkám e, do zimního spánku, z kterého 
teprv ji  otvírající se jaro probouzí. Nyní si 
počne sam ojediná^ své hnízdo stavětí, klade 
vajíčka, krm í mlád' svou a vychoyá si takto 
svůj národ sama. Z počátku ji ovšem jak  práce 
tak  i stavby jen  málo přibývá, až pak prvo
ro zen á  své matce p ř i;jejích prácech nápomocni 
jsou a nová jejich  kolonie více se rozšiřuje a 
zmáhá, až ku konci le ta  v plné tu stojí síle. 
Jelikož také přes zimu velmi mnoho takových 
samiček zahyne, nemohou ostatní pozůstalí do 
ja ra  okříd lená jen v několika málo exemplářích 
se nacházející vydatně prospěli, aby kvetoucí 
byliny a stromy zúrodněny byly a zrno a ovoce 
nesly. A právě na jaře, když ovocné stromoví 
bohatě kvéte, je s t toho nejvíce potřebí, protože 
někdy nemůže květná moučka pro špatné, 
chladné a vlhké počasí z tyčinek na blíznu 
dolů spadnouti a vaječnik zúrodniti.

Aby se to ale i při takovém nepříznivém 
počasí stalo, k tomu je s t jedině včela povolána. 
Ona má ten přepodivný pud, přezimovati ve 
velikých společnostech. Dělnice obsednou a ob
klopí svou královnu, a mohou takto, jedna 
druhou chráníc a se vzájemně zahřívajíc při 
dostatečných medných zásobách a v dobrém 
příbytku vydržeti sibiřskou zimu až na — 30° R, 
a ještě silnější, kdežto jinak včela v samotě 
ani při teple až 9° Reaum. na dlouhý čas 
nevytrvá při pružnosti, nýbrž sílu k  letu ztratí, 
ztuhne a zahyne. Včely mohou tudíž, jakm ile 
se jaro otevře a příroda opět obživuje, v množ
ství vylétnouti a svému povolání, totiž napo- 
m áhati plodotvoření všech časně z jara kvetoucích 
rostlin zadost učiuiti, rostlin to přem nohých a

3
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často veliké hospodářské důležitosti, jako  jsou 
stromy ovocné, řepka, bílý jetel, zvláště také 
okurky a jiných více.

Nikdy nejsou včely tak dychtivy, sbírati 
pel, jako na jaře. Sotva se kalíšek květinky 
otevře, již je  tu včela a obletuje ho, s velikou 
dychtivostí a lačností pustí se do sbírání květné 
moučky s jemných tyčinek a ssaje med z či
stého a vonného zřídla. S podivuhodnou takm ěř 
kejklířskou obratností sm etá ona s tyčinek 
jemný ton prášek, navlaží ho zvláštní svou 
slinou či medem a přilepuje ho do košíčků 
svých zadních nožek, které podlouhlou, chloupky 
posázenou malou prohlubeň mají, a tak odnáší 
kořist svou v dosti slušných balících domů. 
Že se včelce při této je jí práci nepodaří všeliký 
prášek smésti a nalepiti, anižby mimo její vůli 
něco na lůžko a blíznu květiny padlo, by takto 
vaječník zúrodněn byl, snadno každý pochopí 
a nahlédne.

Až posud není ani ještě dostatečně uznáno 
a oceněno, jak veliký a jak  příznivý vliv vůbec 
včela na plodotvoření přemnohých rostlin má. 
Výteční zahradníci, jako umělecký zahradník 
Lukas v Erfurtě a jin í dosvědčují, že od toho 
času, co ve svých zahradách včely chovají, 
také více mívají zrna a ovoce; naopak tvrdí 
lesníci zkušení, že od toho času, co se prázdné 
vyhnilé, duté stromy začínaly z lesů ztráceti, 
a tím lesních včel ubývati, také žaludová, jindy 
tak vydatná pastva pro dobytek hyne vždy víc 
a více. A známý belgický zahradník Hooinbreng 
vyslovil se theoreticky v ten smysl, že chce-li 
kdo, aby strom, který pěkně kvete, ale nikdy 
ovoce nenese, k tomu přinucen byl, má květy



—  35  —

jeho  pomazati neb postříkati medem, íak  aby 
včely, kdyby snad samy ze své dobré vůle při
létnout! nechtěly, takto přilákány byly přilét- 
nouti, med a pel sbírati a  takto zúrodnění 
vaječníka zprostředkovat!.

Všudy vidíme toho zjevné úkazy, že, kde 
v přírodě docela neobyčejné, podivuhodné zá
kony vládnou, tato zajisté k  něčemu obzvlášt
nímu a k  důležitému jakém us cíli sm ěřují 
Zázraky ale a překvapující zřízení domácnosti 
včel měly by nás k tomu poukázati, že tomuto 
jakkoliv zdánlivě nepatrném u tvoru zvláště d ů 
ležité povolání a určení předepsáno je s t ve 
veliké domácnosti veškeré přírody.

Nedá se to ovšem ani přibližně vypočísti, 
jak  veliký užitek  přináší včelařství našem u 
zahradnictví a hospodářství tím, že přispívá 
k plodotvoření kvetoucích rostlin.

Všímncme-li se ale pozorování a zkušeností 
učenců, neubráním e se oprávněnému podivení 
i co se týká užitku ze včelařství prostředně 
pocházejícího. Tak tvrdí lučebník A l e x a n d e r  
W i l s o n ,  že asi 125 jetelových kvetoucích 
hlaviček obsahuje 1 gram cukru. An ale každá 
hlavička asi 60 kalíšků má, musejí včely 
125.000 X 60 =  7,500.000 květných kalíšků 
navštíviti, aby dostaly 1 kg. cukru.

Včely nesbírají ale cukr nýbrž med, v němž 
je  75°/0 cukru, musí tedy na 1 kgr. medu 
navštívit 5,625.0U0 květů. Jak  ohromně roz
sáhlé jesti tedy oplodňování rostlin prostřed
nictvím včel, dejme tomu, jen jednoho včelínu, 
a ja k é te p rv  veškerého vlasteneckého včelařství.

Včela činí to, co by člověk uměle třeba 
nějakou štětičkou činiti mohl, a zvláště ten -

3*
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krátě činiti musel, když povětrnost vlhká jest, 
takže tyčinky samy od sebe prach na vaječník 
spadnout nenechají, což se přece státi musí, 
m á-li bylina zrno neb ovoce míti. Na tom nyní 
včelám ovšem nezáleží, jestli pel z té samé 
květinky na vaječník padne, aneb jestli ho 
z jiné květiny téhož druhu byly přinesly, neb 
jak  již nahoře podotknuto, lítají včely od za
čátku každého svého výletu vždy jen n a j e d e n  
a t e n t ý ž  d r u h  k v ě t i n ,  aby se tím možnému 
snad zparchaňtění květin předešlo. Pozorovati 
to můžeme na přiletujících z pastvy včelách, 
které vždy nesou obnůšky docela stejné barvy, 
a když takový jeden balíček rozdrtíš, nenalezneš 
jinou, než vždy stejnobarevnou moučku. Jako 
ale na každé nožičce jen stejnobarevná moučka 
uhnětená se nachází, tak také nelze spatřiti, 
aby na každé jiná barva byla, ku př. na jedné 
bílá, na druhé žlutá neb červená, hnědá neb 
šedivá atd. Jen v podzimek velmi pozdní může 
se to, ač velmi zřídka, státi, protože není více 
důstatek květin jednoho druhu, z nichž by pel 
sbírati mohly. Tak jsem roku 1864, kdežto
řepka pozdě do květu přišla, měl příležitost, 
pozorovati včely, které na cliarpu létajíce, této 
květince věrné zůstaly a i uprostřed bohatě
kvetoucího pole řepkového ji vyhledávaly, 
anižby jen jednou z plného kalichu řepkového 
bohaté sladkostí naplněného si byly nahnuly.

Při některých květinách zdá se nevyhnu
telně potřebným býti, aby je včely navštívily 
a je oplodnily, tak že jim plodnosti ubývá,
když se včelám přístup k nim zamezí, zvláště
některé druhy jetele musejí od včel navštíveny 
býti. Sto sazenic bílého jetele, na které včelám
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lítati volno bylo, dalo přírodozpytci Darvinovi 
2290 zrn, kdežto 20 jiných rostlin jetelových, 
k nimž včelám přístup byl zamezen, ani jednoho 
nepřinesly zrna. Taktéž dalo 100 sazenic červe
ného jetele, na něž lítaly čmeláci, 2700 zrn, 
a stejný počet jiných zahrazených a zandaných 
ani jednoho. Ale nedosti na tom. Darvin k upra
vení včelné návštěvy obestřel a částečně po
nechal volné záhony Ipomoea (svlačců), digitaly 
(náprstníku), reseda (rýtu), viola (fialky), zea 
(turkyně) atd. a docílené takto semeno každé 
zasel zvlášť, porovnal vyrostlé z něho rostliny 
v míře a váze a vyvedl statisticky, že rostliny 
povstalé oplodněním střídavým jsou větší a 
výnosnější, než rostliny ze semena samooplod- 
něného vypěstované.

Včely musejí přiletnouti a tyčinkami za- 
klátiti a zatřásti, aby prášek dolů na blíznu 
spadl. Vítr též nimi zaklátí, ale příliš prudký 
vítr spolu i moučku tu pryč odnáší. Ústroj 
mnohých květin jest takový, že bez prostřed
nictví včel ani zrnka nemají, ku př. lobelia 
fulgens, pak rozličné orcliideae. Rovněž mohou 
známé naše macošky jen včelami se zúrodniti. 
M. F. Bahse píše ve svém cestopisu o Austrálii 
a ostrovem, že roku 1880 na ostrově U p o l u  
navštívil velikou usedlost Leutosaofao a zde 
se s ředitelem Krausem setkal, s nímž o vý
nosnosti ostrova zevrubně rozmlouvati mohl. 
Krause mu mezi jiným sdělil, že se také po
kusil jiné než na ostrově obvyklé zboží pěstovati, 
ku př. muškátový ořech, vanilku a j., an se i 
půda i podnebí výborně hodí; že ale brzy od 
toho upustil; neboť e rostlin těch mohl toliko 
květ potřebovali, protože k jich oplodnění včela,
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naprosto schází. Ovoce nesou tam  jen ony stromy, 
u nichž se květný prášek štětičkou z velbloudích 
ohlupů pracně přenesl 1 *) —

Hlavní a základní podmínkou podiv
ného přezimování včel ve velikých společ
nostech jest mimo řádný příbytek dostatečná 
a včelám lehce přístupná zásoba medu na ten 
čas, a sice co prostředek proti hladu i proti 
zimě, neb obojímu požadavku vyhoví med ve 
stejné míře. Nejen že se včely na samém medu 
na živu zachovají, ale med patří spolu k oněm 
potravám, o kterých se praví, že „tvoří teplo “ . 
Tyto zásoby, které si včely pro zimní čas n a 
hrom adí, jsou to ale, pro něž člověk včely chová 
a pěstuje, čímž zase, anižby sám o tom věděl 
a o to tuze dbal, ku zúrodnění přemnohá 
rostlin  přispívá. O statní další podmínky zdár
ného přezimování včelstev zde pomineme, an 
to vlastně patří do včelařských kněh učebných.

*) Schl. Imker 1881. S. 46.



B.

Důležitost včelařství mravni.

Tolik o důležitosti včelařství pro národní 
hospodářství, co se týče hmotné jeho stránky; 
zůstává nám  ještě jednati o tom, jak  veliký 
vliv má včelařství na duševní vzdělání člověka 
a  sice jak  na jeho mysl a rozum, tak i na 
jeho vůli a od této  závisící mravy jeho.

Včely m ají ve všech úkazech svého života 
tak mnoho vábivých a krásných stránek, že 
každý, jenž jen  trochu citelné srdce a chápavé 
smysly pro divy a krásy přírody má, již dosti 
povrchním pozorováním neodolatelně k  nim 
přilákán bývá. Každé nové pozorování jejich 
společnosti, jejich prací, jejich nemocí vždy 
znovu mysliti dává a podivení a  úžas vynucuje. 
Nikdy s nim i nejsm e u konce, aniž kdy ku 
konci přijdeme. Když jsm e s největší vytrva
lostí, s‘ nerozdílnou pozorností a napnutostí 
ducha jednu hádanku jejich tajnostné domác
nosti rozluštili, hned zase přicházíme k druhé, 
k te rá  mysl naší ještě  v mnohém vyšším stupni 
zaujímá a napíná, než ona právě rozluštěná a 
odbytá, č ím  více se s životem včel seznámíme 
a spřátelím e, čím hlouběji svůj pozorovací 
zrak do jejich zázraků plného světa zatopíme, 
tím  více se tyto zázraky a divy množí, tím 
jasněji se nám oua pravda před oči staví, že 
nebudeme snad nikdy v stavu, všeliká tato 
jejich tajem ství odhaliti.
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V tom právě leží příčina, že zacházení se 
včelami pro přítele přírody nikdy nemůže ze- 
všedniti, naopak že vždy nový a  nový najde 
podnět, zpytovati taj.nostné a přece vždy a 
věčné činění jejich, obdivovati na vysokém 
stupni dokonalosti duševní vlastnosti tohoto 
takřka neúhledného tvora, kteréžto podivné 
vlastnosti přece vždy bez dalšího zůstávají 
pokroku. Nad tím může přemýšleti, to může 
zpytovati bez ustání, a nebude v tom shledávati 
žádnou práci obtížnou, nýbrž jen zábavu a radost.

Jak  Aristomachus dlouho ještě před K ri
stem neúnavným byl po celých 59 le t pozoro
vatelem včel a zpytatelem jejich života, tak 
máme v našich časech Dzierzona, jenž, ačkoliv 
na 50 let již s nimi se zabývá, vždy ještě 
s mladistvou láskou a zalíbením jich opatruje, 
a. sotva k d j se od nich odloučí, dokud ho Bůh 
všemohoucí na živobytí zachová. A ačkoliv již 
A ristoteles 400 let před narozením Páně se 
vynasnažoval tajemné hádanky včelařského ži
vota vědecky rozluštiti, a ačkoliv mu nikdy 
na pilných a horlivých následovnících ve všecL 
stoletích nescházelo, přece to i za našich ještě 
časů neuznávají ti největší učenci a ti nejvýteč- 
nější zpytatelé^ přírody za zbytečné, miláčky 
naše těm nejdůkladnějším  zkouškám podrobiti.

Též básníci odjakživa s nadšením je  opě
vovali ;  ̂žádný tvor nebyl tak  po všecky doby 
nepřetržené opěvován a vychvalován, jako 
právě skromná naše sběratelka medu. Není-liž 
to dostatečným rukojemstvím, že včela v kaž
dém ohledu tím nejvzácnějším všech tvorů jest 
a že nám to nemusí býti divno, když mužové 
všech stavů a všeho povolání do včelařství
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takm ěř se zamilovali, a těch nejutěšenějších 
radostí při této zábavné práci zakusili.

Ale nejen že včelařství slouží k ostření 
rozum u a broušení mysle, ono působí též na 
vůli včelaře, a má veliký vliv na ušlechtění 
mravů jak  při jednotlivcích, tak  i při všeobec
nosti. Jsoutě včely vzorem a obrazem pro 
každého, jenž se s nimi zabývá, a může se každý, 
jenž jen  trochu otevřenou hlavu a citu schopné 
srdce má, přemnohým krásným věcem a cnostem 
od nich naučiti. Ano tvrditi se osmělujeme, že 
jsou včely pro mnohého ještě více než učitelem, 
kazatelem , neb co jinde jen  slyší, to na nich ša
tných plniti vidí. Budiž tu několik takových uve- 
deuo cností mravných, jimž nás včely vyučují 
a některé myšlénky, které při včelách tak maně 
napadnou.

Čistota. Včely jsou krásným vzorem či
stoty, neb nejen že na sobě ani té  nejmenší 
skvrny netrpějí, ale i obydlí J e jic h , jejich 
uličky a domečky — zkrátka vše se tou nej- 
větší čistotou jen jen  leskne. Zdá se,  ̂ že to 
včely dobře poznaly, že čistota je s t potřebnou 
ano nevyhnutelnou podmínkou trván í jejich 
společnosti, a  proto ve všem tak  příkladně 
čistotné jsou. Zde se může člověk_ mnohému 
naučiti, ano včelař musí, nechce-li ku škodě 
přijíti, když se včelami zachází, na čistotnost 
velmi dbáti, nikde nesm í mu medu ukápnouti 
aby ho hned nesetřel atd. Tak přivykne snadno 
čistotnosti, k terou pak ve všech poměrech a 
p ři každé příležitosti provozuje. My sice ř í
kám e: „č is to ta  poloviční zdraví", včelka pak 
to celým svým živobytím dokazuje, kdežto 
u nás často bohužel, skutek utek.
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Pracovitost. Pracovitost a pilnost včel 
staly se dávno již příslovím, neb včela tu 
nezná žádných mezí, vždy a vždy jen pracuje 
bez oddechu, venku i doma, ve dne a v noci. 
Tu le tí co střela na louku, na kvetoucí strom 
sbírá květnou moučku, ssaje med z vonných 
kalíšků, iu zase staví dílo k  uschování svých 
zimních zásob a ku vychování svého budoucího 
potomstva atd. Odpočinku a pokoje včela věru 
ani nezná, neb by to s jejím  hospodářstvím 
špatně asi vypadalo, kdyby tak  přičinlivou 
nebyla. Ano zdá se, že včela k tomu stvořena 
jest, aby se do sm rti upracovala. — Co by 
člověk na tomto světě za všecka lé ta  svého 
života všecko poříditi a popraviti mohl, kdyby 
každou chvíli, každé okamžení, ježto mu ku 
práci popřáno a dáno jest, tak svědomitě na 
práci vynaložil, jak to včelu vidíme č in iti! Jak  
se ale může ubrániti člověk, včelař, vlivu tak 
mocného, když každodenně skvělý ten příklad 
pracovitosti vidí? A proto také jsou včelaři 
vůbec pilní a práce milovní lidé, tvoříce, aby
chom tak řekli, zvláštní pracovitý národ 
v národu.

šetrnost. Ale včela nejen že pracuje a po
třebné zásoby si shromážďuje, ona umí také 
s tím, co již uložené má, nad m íru šetrně 
zacházeti. Jen  to, co pro zachování života svého 
nevyhnutelně má zapotřebí, jen  to požívá, a 
nedovolí nikdy ani sobě, ani svým malým, 
mladým vychovancům žádný zbytečný přepych 
a luxus v jíd le  a pití, domečky své, ač je  po 
hodlně staví, jsou beze všeho zbytečného 
komfortu a jen dle největší potřeby prostranné, 
také na ně, jak  mathematicky dokázáno, co
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nejm éně staviva potřebuje a nákladu vede. Za 
to  nenajdeš nikde tak hladké a lesklé stěny 
v žádném příbytku, jako ve včelím tomto do
mečku. — Zajisté si musí každý včelař, jenž 
své včeličky často pozoruje, tohoto krásného 
přík ladu všímnouti a skutečně také patrně vi
díme, že včelaři pravidelně jsou lidé přičinliví, 
pracovití a že s tím, co si byli vydobyli a 
získali, dobře zacházeti a šetřiti znají, že jsou 
v pravdě národ v národu ku svému prospěchu 
od ostatních se líšící.

Svornost. Tolik tisíců včel sedí tak  dlouho 
v jednom  oulu pohromadě, žije a pracuje spo
lečně, a přece mezi nimi té nejmenší nespatříš 
nesvornosti, nepřízně a závisti, ano naopak 
zdá se, že všechny na jakési tajné komando 
slepě poslušný své povinné práce konají. Tu 
neuvidíš nižádné škádlení, týrání, pronásledo
vání neb snad docela že by si vespolek zlo
myslně ubližovaly a škodily. N iko liv ! Všudy 
ta  největší a nejpřísnější panuje svornost a 
harm onie, m ileráda jedna druhé nápomocna 
jest, jedna druhé ze zásoby, kterou z: vonných 
květin byla nasbírala, ochotně podává. A i kdyby 
byl úl přespříliš naplněn, přece neodstrkuje 
nižádná své sourozence, při největším tisku  
nespatříš nikde ani toho nejmenšího znamení 
sváru a hádky, protože se všechny co stejně 
oprávněné považují a na jiných žádného předku 
nevidějí. — A ja k  to vypadá mezi lidm i? Ach, 
mnohá rodina, kde pokrevnictví svou mocnou 
páskou lásky je jí údy tím pevněji spojovati 
má, strašný nám dává obraz nesvornosti I 
A mezi lidem vůbec panující dychtivost zisku, 
nenávist a nepřátelství, jak  často bývají p ří-
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činou zkázy jak  duševní, tak  tělesné. Tu po- 
pa tř tedy, ó člověče ! ty králi všeho tvorstva, 
jenž jsi k obrazu Božímu stvořen, na společ
nost svorných včeliček, uč se od nich svor
nosti, uč se tu  milovati a ctíti bližního svého, 
když již na přikázání Boží nic nedáš. Pohlédni 
do úlu, viz se v zrcadle tomto, pak se bij 
v prsa svá a vyznej, že jsi někdy horší, než 
tato okřídlená moucha.

Přátelství. Jak  těžko bývá často dobrého 
a věrného přítele nalézti! Ještě snáze ho najde 
ve věku mladistvém, kdežto srdce spíše přilne 
k člověku stejným i vlohami obdařenému a 
steině smýšlejícímu, k  němuž zvláštní jakous 
náklonnost máme. Takováto přátelství bývají 
někdy doživotná, Ale později, když mladík již 
na muže dozrál, tu  se již tak  snadno nepři
hodí, aby upřímného přítele naleznul, neb 
k tomu již potřebí zvláštního souzvuku ve 
smýšlení a přesvědčení, aby v pokročilém již 
věku jeden s druhým ve přátelský svazek 
vstoupil. Avšak co se nám tak nesnadné býti 
zdá, činí včelařství možným, snadným a leh
kým.  ̂ Jen když se jeden o druhém dozví, že 
též včely má, že je ještě k  tomu milovníkem 
včel, to již dostačuje, aby sobě v srdci se na
klonili. Ukáže-li se při dalším hovoru, že nový 
tento náš přítel ve vědě včelařské zběhlý jest, 
že podobné radostné zkušenosti, stejné slasti 
a  strasti zažil, čelio pak ještě třeba V R uka 
v ruku po přátelsku se vloží, aniž by se dále 
jeden druhého ptal, jes tli tento náš nový příte l 
ostatně stejného s námi jest sm ýšlení neb po
volání, a jaké ve svétě zaujímá postavení, 
jestli ze starého šlechtického pochází rodu,
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neb z měšťanského je s t stavu, jes tli v šev
covské neb stolařské dílně pracuje, má-li lé
kárnu neb továrnu, vyučuj e-li s kazatelny neb 
se stolice na vysokých školách, jestli zachází 
s pluhem neb s puškou aneb docela dělem 
hřímá, jestli píše m ilostné básně, zajímavé 
povídky aneb vynáší sm rt zvěstující hrdelní 
rozsudky, jestli má mnoho skvostných potahů 
aneb jen  jednoduché spřežení volů; co mi do 
toho všeho ?

Mně se jedná jedině o to, jak  mnoho má 
oulů na svém včelínu státi, jak  dlouho a jak  
dobře včelaří atd. Tak jako včely neznají 
žádné zápory a o meze lidské nedbají, nýbrž 
jak  daleko modré nebe nad nim i se klene, a 
jak  daleko je  křidélka jejich  .nesou, vše za 
své společně dobro drzeji; tak  nezná i p řá
te lstv í včelařů žádné hranice zemské. Tu není 
jih  a západ, východ a sever, vše jedno, po- 
chází-li z Moravy, z čech, z Rakous, z Polsky, 
z Bavor, vše jedno, Slovan neb Němec, Maďar 
anebo Vlach; jedna páska je všechny víže ve 
společném přátelství, totiž včelařství.

Kde se včelaři sejdou, tam je co vyklá- 
dati, co mluviti, rad iti a p tá ti se, takže jeden 
druhého jen z přátelského ohledu ku slovu 
přijití nechá. Všechny zkušenosti, kterých jeden 
nabyl a  třeba i dobře zaplatil, sdělí, jeden 
před  druhým žádných nemá tajností, ano i 
ku svým chybám se bez ostýchání přizná, jen 
aby přítele před podobnou chybou uvaroval a 
uchránil.

Když se takoví dva přátelé sejdou, pak 
ať vůkol nich hrom bije a blesk zapaluje, oni 
toho nepozorují; celá společnost se může mezi
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sebou vesele bav iti, jich  se to ne tkne , j ic h  to 
ani z řeči n e v y trh u je ; a£ si ve spo lečnosti ně 
k te ř í  dlouhou chvílí zívají, jim  ten  čas p říliš  
rychle u b íhá, půlnoc je  zn en ad án í p řekvap í, a 
přece, ja k  m noho jim  ješ tě  n a  z e jtří zů stáv á  
látky  k  m lu v e n í!

Srdce, k te ré  se již jed n o u  o tevřelo , n e 
zů stan e  p ř i tom stá ti, často  se  sd ě lí i m nohá 
d ů lež itá  záležitost, m nohdy i dom ácí okolnosti, 
o k terých  se obyčejně m lčívá, neb  poctivy  
včelař nem ůže důvěru  zneužívat a  p říte le  zkla- 
m ati. A p řá te ls tv í takové, jehož obraz  jsem  
zde d le m ožnosti své věrně p o d a ti usiloval, 
n e trv á  jen  k rá tk o u  dobu, a le  d louho, ano až 
p řes hrob, neb srdce včelaře  je s t  m ěkký vosk, 
jen ž  v tisk n u té  doň p řá te ls tv í věrně  podrží a 
zachová. Ano i tom u, jen ž  neh o d am i tohoto  
světa  u týrán , a  snad nevěrným  p říte lem  zrazen  
jsa , na celý ten  život se ro zm rzel, i tom u 
radím  včelařiti, m noho se se včelam i a se  
včelařená zabývali, a  ledová k ů ra  srdce  jeh o  
se obm ěkčí, mysl se zahřeje , a  on se s tan e  
o pět schopným  p řá te ls tv í, p řá te ls tv í n ez iš t
ného, srdečného, ja k  na svých včeličkách k rásn ý  
a  následování hodný p řík lad  toho vidí.

Láska  k vlasti  a  národu. P ozoru jm e včelu, 
když venku v šírém  poli od květinky  k u  kvě
tince obletu je, sb íra jíc  kvě tnou  m oučku a  ssajíc  
sladký med, o ja k  často uvidím e, že dvě sobě 
úplně cizé, z rozličných národů , ano z roz lič 
ných včelínů pocházející včeličky ved le  sebe 
na jed n é  květince se houpají, a podaných jim  
od dobrotivého Tvůrce svého d a rů  vděčně p ř i
jím a jí — svorně a v tichosti, an iž  by jed n a  
dru h é  překážela , aneb aby spo lu  n ě jak o u  h ád k u



_  47 —

započaly. Bez závisti zde čerpají ze štědroty 
Dárce věčného. Kdyby ale něk terá  cizí včela, 
byťby i od sousedního národu, se opovážila 
dotírati na je jí vlastnost, je jí domov a vlast, 
na je jí příbytek, pak běda jí! Ne jedna, ale 
množství včel vrhne se na ni, násilně ji ze 
svého vlastnictví vyvlekou a dobře poakubanou 
a potrestanou propustí. To činí ale jen, když 
se k nim vtírá, jinak může mnoho včelích 
národů vedle sebe státi, líta ti a pracovati, 
jeden  druhém u neublíží. Přijde-li pak cizí ne
p řátelská včela, tu  s nevšední ochotností a 
obětavostí nasadí každá včela i život svůj ku 
ochraně domova, vlasti a národa.

O, jak krásné ctnosti může se každý 
z toho úkazu včelího života n a u č iti! Dokud 
nesáhá nepřítel na dědictví naše, na m ajetek 
náš. v tichosti a svorně žijme, ale nevložme 
ruce své v klín, pakli kdo drzou rukou naň 
sáhnouti by se opovážil. Je s tit to ctnost n á 
rodní, láska k vlasti a  národu, kterouž na 
včelách pozorujeme, a k teré  se od nich snadno 
přiučiti můžeme. Ony nás povzbuzují, abychom 
místo a kraj, kde zrozeni a vychováni jsme, 
domov svůj, národ a drahé dědictví mluvy 
své milovali, a  když toho potřeba káže, i 
s nasazením  vlastního života svého hájili a 
chránili. Každý včelař je s t a musí býti do
brým vlastencem, jenž se dle p řík ladů svých 
chovanců zastává svého domova, své vlasti, 
když nepřítel na ně doráží, jenž si nedá nikým 
vyrvati drahé dědictví m ateřského svého ja 
zyka, jinak ale sám žádného neznepokojuje, 
každého při jeho uechávaje.
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Láska a věrnost k zeměpánu, poslušnost 
své ustanovené vrchnosti a úcta před stá 
vajícím veřejným pořádkem. Kdo by tu ne
viděl, pozoruje život včel v oulu, jak  všechny 
jednotlivé údy tohoto včelího národu společná 
spojuje páska neviditelná; tato páska jest 
láska a oddanost ku své královně. Jak  často 
zarosí se oko včelaře slzou radosti a rozkoše 
v obdivování velikých věcí Božích, když vidí, 
jak přítulně všechny k ní se chovají, jak  rády 
život svůj za ní obětují, jak  pečlivě o ni se 
starají. Když královna ve své m ajestátnosti po 
plástu se prochází, jak  ji všudy včely uctivě 
uhýbají, jak ji zdaleka jen jako v kole ob
klopují, když vajíčka do buněk klade, a jak 
se tyto její dvořanky a palácové dámy vyna- 
snažují, tím neb oným ji posloužiti. Ta ji svým 
táhlým sosáčkem podává pokrm zvláštní, pokrm 
královský, výhradně pro ni ustanovený, ona 
zase ji očištuje, jiné pak jí lichotí, všechny 
kouečně vždy v jakési slušné vzdálenosti zů
stávají, a jen  když na ně pořádek služby přijde, 
přistoupí blíže, vykoná svou povinnost, a  zase 
na dřívější patřičné místo se vrátí, aby opět 
jiná ji sloužila.

Trpí-li celý národ hlad nebo zimu, hyne 
jedna včela po druhé, pozůstalé však ještě na 
živu tak svou královnu ochraňují, že ona teprv 
potom sm rti podlehne, až všecky jojí dělnice 
lásku svou životem byly zaplatily. Když se 
včelám ale náhodou královna ztratí, neb se 
jim odejme, jaký to vedou nářek, a jaký to 
p láč i Každý včelař již po tomto jejich žalo
zpěvu pozná, jaké neštěstí je  bylo p o tk a lo .— 
A myslíte, že ten, jenž takové krásné zjevy
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včelího života před očima má, a sobě jich 
všímá, zůstane netknut, a že by mohl proti 
svému k ráli a zeměpánu jiný cit chovati, než 
lásku, oddanost a věrnost ? Zajisté ne I —

Zalíbení v d o m ácnost i .  Jak  často slýcháme 
z mnohých stran naříkati, že prý nynější poko
lení je  zlé, zkažené, že svět ve zlém postaven 
jest. M aterialismus hledá svého ukojení v užívání 
a rozkošech, nenávidí práci, a zneuznává je jí 
prospěch. Mnohý člověk shání se po veselostech 
a radovánkách, baží po zábavě rozličné a roz
manité, práce je s t mu obtížná a protivná, 011 
nezná cenu a pravou radost práce, jakož i pravý 
účel života svého, který na práci a je jí vždy 
stejné a nezměnitelné rozkoši spočívá. Vyléčení 
této rozsáhlé mravní nemoci m usí však, má-li 
*e dařiti, hned v rodině, hned v domech je d 
notlivců se započíti, zde se musí tato nákaza, 
tato žádost po tělu  hovících radostech umořiti 
a  na místo ní radost a zalíbení v domácnosti 
zbuditi, jakož i zalíbení v práci, k teré nikoliv 
jedině ve vyzískaném výdělku, ale zvláště ve 
vědomí a požehnání vykonaného přikázání Bo
žího pozůstává. S tímto zalíbením v domác
nosti a v práci povoláni svého navrátí se opět 
nazpátek postrádaný duch mravů a cudností, 
jenž se v pokoře uklání před Bohem, a Ním 
ustanoveným pořádkem  všehomíru.

Když se jednou jistého na nynější svět 
rozmrzelého, a na zkaženost mravů nynějšího 
pokolení naříkajícího člověka ptali, jakby se 
tomuto vždy více se zmahajícímu zlu odpomoci 
dalo, odpověděl tento lakonicky: „Doma se d ě t!“ 
A pravda jest, kterou těm ito slovy vyřknul, 
neb rodina a v ní zachovávaná spořádanost

i
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je s t základ všeho společenského života a s tá t
ního pořádku, základem pak rodinné kázně a 
domácího dobrého mravu jesti důstojnost ot
covská. Nemusí tato ale hynouti, když hlava 
rodiny neohlídaje se na své nejsvětější povin
nosti, každou svobodnou chvíli, a často i mnohou 
hodinu v pilné době ztráví mimo dům, a to 
ještě  v tó nejšpatnější společnosti a při roz
ličném pokušení ? Když všeliký smysl pro 
ušlechtilou zábavu a radost ztratil, a nic více 
nezná než surové užívání a opojení svých smyslů? 
Když skrze své hejření a opilství rodinu svou 
v záhubu tělesnou i duševní uvrhuje?

Kdyby se tedy lid získati dal pro zam ěst
nání, jehož radost v práci spočívá, a tedy novou 
radost a dychtivost ku práci samé působí, a 
k teré by spolu člověka, hospodáře při domě 
udrželo, na hospodářství poutalo, velmi mnoho 
by získal tím národ náš.

Včelařství hodí se zvláště pro malého 
hospodáře, jest to při včelařství práce, k terá 
sama v sobě je s t radostí a rozkoší a na dům 
poutá, jako žádná jiná. Ve včelaření lze na- 
leznouti těch nej čistších radostí a krásnější 
zábavy, než jak  se po ní tento svět jinde a 
to vždy marně shání.

Zdá se to třeba opovážlivé a přepjaté, 
tvrditi, že včelaři jsou vesměs hodní, poctiví a 
pracovití lidé, ale pravdivé to je s t a očividná 
zkušenost tomu nasvědčuje. P tejte se na cho
vání několika set včelařů a mezi nimi sotva 
jednoho nedbalce a daremného člověka najdete, 
neb včely jsou velmi žárlivá milenka netrpící, 
aby miláček příliš dlouho a často mimo dům 
po zábavách se sháněl a se toulal.
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Ale i bezprostředně na nich v tom ohledu 
ten  nej krásnější vidíme příklad.

Včela po celý den pracuje pilně s neob
lomnou horlivostí, a když přijde večer a ona 
na pole nemůže, na kvétoucí lípu do stinných 
hájů, na květnatou louku: to bývá již p říliš 
mnoho, jestli ji uvidíte seděti tak  po domácku, 
a i tu  ještě  nemyslete, že zahálí, ne, tu  ještě  
po tichu sedíc, vyrábí vosk a zahřívá a  živí 
novonasazený plod budoucího potomstva. M usí 
to již  krásný příjem ný být večer, aby se po
dívaly na plující po blankytu nebeském měsíček 
a na třepetavé lesklé hvězdy. Tu šeději u  česna 
v chumáči pohrom adě, zalehají je , aby žádný 
škodlivý nepřítel doň vniknouti nemohl, a 
bzučí svou večerní píseň dobrotivému Tvůrci 
svému. Není ale vídáno, aby včely jedny 
k druhým na večer neb docela za dne chodily 
11a posezenou, neb milovaly veselých společ
ností a hlučných zábav, jejich radost a  zábava 
spočívá v práci, kterou s tak  příkladnou konají 
pílí. Kdyby snad některé včelce napadlo, navšti- 
viti snad pod večer své sousedky, zajisté by 
ji tyto za takovou nepříslušnost dobře po tre 
stanou zahnaly, kdyby to snad i životem ne
splatila.

Stával ovšem i u nás před časy krásný 
dobrý mrav, kde otec rodiny po vykonané 
týhodní práci, po odbytých nedělních službách 
Božích uprostřed své rodiny sedával, a něco 
z písma sv., ze životů Svatých a jiných dobrých 
kněh předčítával, na večer pak v tétéž společ
nosti před svým domem — pod žundrem  — 
sedával. Tu zpívala pak mladší chasa nábožné

4*
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a veselé národní písně, nikdy však neslušné, 
nebof — byli tu  staří I

Nyní ale sedává bohužel hospodář sám 
odpoledne i na večer a často až pozdě do noci 
se svým vlastním synem neb domácím čele
dínem v hospodě při džbánku a karbanu, a 
kde dříve večerní zpěvy se ve vzduchu roz
léhaly, slyšeti klení a hulákání vyprahlých 
chřtánů a rozpustilé vtipy a chechty. Radost 
v domácnosti se potratila, a jen  pak se zase 
navrátí a s ní dobrý starý mrav a obyčej, až 
se bude více včelařiti, a  včelaři až si dobře 
povšimnou živobytí včel a jejich pořádku 
v domácnosti.

Skromnost. A na jaké zlo naříká si roz
šafný otec, moudrá matka, které nemůže ani 
přemoci ani mu vyhnouti? Jesti to bezpříkladná 
nádhera v šatstvu, k terá  v mnohých rodinách 
tak zábubně působí, až je  nezřídka zkazí, vše 
se obětuje jen na zevnější lesk, v němž nalé
zají mnozí největší své š těstí pozemské. Po
dívejte se na včeličku, jak  jednoduchý šat 
ona nosí a to od časů Šalomounských až do 
nynějška a vždy dle nejnovějšího včelného 
žurnálu, jak  každý záhyb urovnán, každý chlou
pek uhlazen a učesán jest, však bez lcudrnek, 
mašliček a jiných titěrných malicherností! 
Chopte se tedy včelařství a přivyknete po
znenáhla skromnosti ve svých potřebách, jedno
duchosti v šatstvu, zbytečný luxus se vám 
omrzí, a budete přiklížeti více k tomu, co 
slouží k  praktickém u užitku.

Střídmost. Jak včely samy velmi šetrný 
jsouce i včelaře k šetrnosti pobádají a vábí, 
tak  jsou a ukazují se také vždy co veliké
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přítelkyně střídm osti. Oblíbenému chlastu jsou 
včely brzy na stopě, a  tomu, jenž mu velice 
přeje, co nejdříve vyplatí hotovými, že mu 
tvář oteče a dlouho na to pamatuje. Běda 
každému, jenž jakoukoliv lihovinou páchne a 
ku včelám na blízko přijde, aby to ucítily, 
ony mu dají tak  za poučenou po tváři, že mu 
notně zabolí a oteče a  zvak se mu zakalí, aby 
podruhé více ani nelíznul.

Spolčujme s e ! Včela sama o sobě je s t 
slabé, pram izerné zvířátko, ona nemůže sama 
nic, ale společnost včel, jaké to ona vyvádí 
podivuhodné věcil — To se jen tím  vysvětliti 
dá, že společně a přátelsky žijíce, společné 
také pracují a sobě vespolek pom áhají ve 
společném dílu. Jinak  by nic nepořídily, ne
mohly by takové stavby vyvoditi, je  potřeb
nými zásobami, sladkým totiž medem naplniti 
a  tak  bezčíslnébo potom stva vychovati. — 
Tedy „spolčujme s e !“ volají na nás včely, co 
nedokáže jeden neb dva, to snadno docílí 
celý spolek.

„S Bohem začni každé dílo, 
podaří se ti až m ilo!“

Přísloví.

Včela, k terá  ponejprv do pole vyletěti se 
chystá, aby sbírala sladký med a rozmnožovati 
pomáhala domácí zásoby, než před touto svou 
prací odletí ze svého stanoviska, vyrazí, ja k  
každý pozorovati může, z česna ven, letí na
horu, letí dolů, pak v levo a v právo, činíc 
takto  znamení kříže ve vzduchu, a pak teprv 
se vznáší vždy výše a výše, veliké činíc při 
tom kruhy, až konečně jako střela odletí do 
šíré dálky. — Člověk, jenž to vidí a si zpomene,
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že dnes ještě ani znamení kříže neudělal před 
svou prácí, tím méně den s modlitbou započal, 
aspoň se nyní požehná znamením sv. kříže, 
aby tu nemusel státi zahanben před — neroz
umným tvorem, před včelou.

„Strom, kterýž nenese dobrého ovoce, bude vyťat a. 
na oheň uvržen.11 Mat. 7, 19.

Také se někdy stane, že se vylíhne včela, 
nedostatečným ústrojem svého těla ku povinné 
práci neschopná, která tedy nemůže ve vče- 
íařské domácnosti potřebné práce konati. Ta
ková nedochůdčata bývají z úlu ven vyvlečena 
a vyvržena z ostatní společnosti, aby bídně 
zahynula, nebot nevykonávají (ovšem ne svou 
vinou) povolání své. — Pravé povolání člověka 
jest, aby po dobře vykonaném běhu života, 
věčně spasen byl. Kdo ale povolání své již 
zde na tomto světě neplní, zkusí na sobě, co 
dí Spasitel: „Všeliký strom, kterýž nenese 
dobrého ovoce, bude vyťat, a na oheň uvržen.11 
Mat. 7, 19.

Společná modlitba. Včela o samotě, to 
jest co jednotlivý živočich bez všelikého spo
jení s ostatním včelím národem, ztratí i při 
+  14° R. tepla po nějakém, a to nepříliš 
dlouhém čase svou pružnost tak, že přestane 
líta ti a konečně i  žiti, v chumáči svém zacho
vávají však včely až -f- 28° II. tepla, když také 
teploměr venku někdy až — 20° R- zimy 
ukazuje, vyrábějí tedy 48° R. tepla ve středu 
svého chumáče. Ano i  sibiřská zima několika 
tř ic íti stupňů jim  neuškodí, jsou-li jinak jen 
v dobrém oulu a dobře zaopatřeny.

Pobožnost člověka sama sobě pozůstave
ného brzy schladne, modlitba společná ale srdce
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jeho zahřeje a  silným ho činí k  odolání tomu 
nejsilnějším u pokušení a Spasitel p ra v í: „Kde 
dva neb tři shrom ážděni jsou ve jménu mém, 
jsem  já  uprostřed n ich .J — Jak  společné teplo 
zachová včelu při živobytí a pružnosti tělesné, 
tak  společná modlitba udrží člověka při síle, 
a  dodá mu pružnosti duševní v přem áhání 
pokušení naň v životě doléhajících.

Jedna víra- Každá včela, k te rá  se v čas 
zimy od chumáče včel oddělí a jde „po svých", 
za nedlouhý čas ustydne, zkřehne a zahyne; 
dokud se ho ale pevně drží, živa zůstává až 
do jara , léčby celý zhynul národ. — Od pravé 
církve kdo se oddělí a odloučí, příliš sobě 
důvěřuje a  „jde po svých“, ten  zahyne na 
věky, nedočká se šťastného znovuzrození, svého 
z mrtvých vstání ku radosti věčné.

Málokdy podaří se ubohé pobloudilé včelce 
ku svému pravém u středišti se navrátiti,  ̂aby 
se znovu na vycházejícím odtud teplu zahřála. 
— Tak také člověk zbloudilý málokdy blud 
svůj pozná, aneb někdy, když ho konečně 
přec byl poznal, nemá tolik  zmužilosti, aby 
se opět navrátil k pravém u svému středu.

Taková odtržená včela zhyne a zhynouti 
musí uprostřed  medných zásob, proto že ji, 
ja k  zmíněno, schází ono obživující teplo. — 
člověk zbloudilý na věky je s t ztracen, též 
uprostřed  svého bohatství a sta tku  svého po
zemského, ano i ostatně dobré skutky tak  
dalece mu nepomohou, nebot se mu nedostává 
tepla  m ilostí Božích K rista Pána církvi ode
vzdaných a jedině v ní a  nikde jinde se na
cházejících.
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Krasocit. Neclá se v skutku nic příjem 
nějšího a krásnějšího pomysliti, než nově vy
stavený plást díla včelího. Při pohledu na 
tuto práci každý podivením takřka roznícen 
jest. Nelze ani nic dokonalejšího si pomysliti, 
než jednotlivá jes t buňka aneb celý plást, ať 
již ohled beřeme na důkladnost práce, neb 
jem nost vyvedení, na mathematicky dokonalou 
stavbu neb na podivuhodné šetrné zacházení 
s materialem, anebo na pečlivé upotřebení kaž
dého místečka dané prostory. — Může-li vůbec 
krasocit a pořádnost člověka kde zevnitřním 
způsobem podporován býti, tak jes t to zajisté 
ten pád při včelařství.

Takových a podobných krásných stránek 
včelařství a rozličných myšlének, které při 
pozorování včelího života aneb při práci ve 
včelíně tak maně na mysl připadnou, mohli 
bychom ještě  značný počet uvésti, budiž však 
na těchto dosti. I  tyto již dostatečně nasvěd
čují, že včelařství veliký má vliv na duševní 
a mravní vzdělání národa, jako dříve doká
záno, že není tím nej poslednějším činitelem, 
kde se jedná o národní hospodářství a blahobyt 
obecenstva. Avšak právě proto podivuhodné 
jest, že toto tak  důležité odvětví hospodářství 
tak málo všímáno a pěstováno jest, a že se
naň tak malá váha klade.

Všecky příčiny, jimiž tuto všeobecnou 
ochablost ve včelařství vysvětliti usilují, jak o : 
nízké ceny medu a vosku, pokrok v hospo
dářství, menší výnosnost půdy atd., při bliž
ším nahlédnutí v nivec se rozpadají.
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Jediná obstojná, proto že nejpravdivější 
příčina jest ta, že včelařství od nejstarší doby 
všeobecně na jednom a tomtéž stupni vyvi
nutí státi zůstalo, kdežto jiná hospodářská 
odvětví a technický průmysl velikých činili 
bez přestání pokroků. Tento stupeň byl ovšem 
příliš nízký, než aby byla cena vosku a medu 
tatáž zůstati mohla, když hospodářství a prů
mysl nepřetržené ku předu a ku vzdělání 
pokračoval, tak že rozličné výrobky začaly 
med z obchodu ven vytiskovati.

Pokrok v hospodářství začal výnos vče
lařství menšiti, průmysl pak ceny jeho výrobků 
ničil. Můžeme tvrditi, že se včelařství jen pro
vozovalo nejvíce pro osobní zábavu a radost. 
Tato radost a tato zábava musely včelařovi 
nahraditi, co vynaložil na včelařství času, 
práce a peněz.

Teprv Janu Dzierzonovi, důst. farařovi 
v Karlovicích v Pruskopolském Slezsku, bylo 
ponecháno, svými výtečnými vynálezy a svým 
neobyčejným důvtipem včelařství na takový 
stupeň dokonalosti povznésti, o němž před 
několika lety nikdo ani nesnil.

Zbývá toliko, těchto jeho vynálezů se 
všímati, a novým tímto směrem kráčeti, aby 
včelařství opět mezi námi kvetlo, jako při 
našich předcích. To jest ten jediný a ten nej
jistější prostředek k povznešení kleslého včelař
ství, aby tato nová a důkladná methoda, která 
mnohé dříve nepochopitelné hadanky rozluštila, 
u našich včelařů úplně zdomácněla.
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Závěrek.

Ku konci jen ještě některé udati chci 
vydatné prostředky, jim iž by se moudré vče
laření roešířiti dalo, kterýchžto prostředků by 
si také jak spolky včelařské, tak jednotliví 
včelaři povšimnouti, jich dobře uvážiti a jich 
použiti měli. Navrhuji tedy co takové:

1. Spolky včelařské, jmenovitě vybízení 
venkovanů k hojnému přistoupení ku spolkům 
takovým, pak k bedlivému navštěvování val
ných hromad spolky včelařskými zařízených, 
jakož i výstav jeho.

2. Kočovné přednášky od veřejných učitelů 
včelařství na rozličných místech vlasti odbý
vaných, možno-li, co nejvíce spojené s prak
tickými úkazy a populárními výklady na včelíně.

3. Pilné čtení dobrých spisů a časopisů vče- 
lařských, a rozšiřování jich mezi lid venkovský.

4. Přednášky o včelařství na ústavech 
hospodářských a ve školách národních.

5. Častější schůzky vzdělaných včelařů 
s včelaři méně vycvičenými, by tito poučováni 
a ukázkami na včelíně pokročilého včelaře 
n a  s v é  v l a s t n í  oči  se p ř e s  v ě d  č i l i  
o prospěšnosti nové methody včelařské.

6. Rozšiřování dobrých a co jen možná 
laciných úlů dzierzonských s návodem, jakby 
venkovan sám takových úlů sobě zhotoviti mohl.
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7. Také rozdávání medalií a peněžitých 
prémií pokročilým včelařům, rolníkům neb
řemeslníkům.

8. Důkladné vyvráceni bezdůvodných před
sudků proti včelaření vůbec, pak také proti 
nové methodě zvláště panujících, jako:

a) Včelařství nic nenese, než — škodu. 
Moje práce mi nedovoluje, toliký času věno- 
vati včelám. Jen blažen se da vcelam pichati 
pro nic a za nic.

b) Všecko same novotarstvi, po němž 
zhola nic není. Nejlépe přirozeně včelařiti a 
nedělati zázraků atd. atd.
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Ústřední zem ský včelařsk ý  spolek pro Čechy.

V naši České vlasti stává „ Ústřední zem 
ský včelafsJcý spolek pro Čechy", jehož účelem 
je s t pěstování vzájemnosti všech včelařských 
spolků v Čechách ku zvelebení a povznesení 
včelařství.

Prostředky k dosažení účelu spolkového 
j s o u :

a) Zřízení spolkového správního výboru 
všech včelařských spolků v Čechách.

b) Zařizování všeobecných schůzí a výstav 
včelařských po Čechách.

c) Odměňování a vyznamenávání osobností 
o včelařství v Čechách zasloužilých,

d) Vydávání spolkového časopisu „ Č e s k ý  
V č e l a ř “, co orgánu všech včelařských spolků 
v Čechách, a odborných tiskopisů.

e) Sprostředkování koupě a prodeje včel- 
stev a dobrých výrobků včelařských.

Členy spolku jsou okresní včelařští spol
kové v Čechách.

Členy mohou se stati též jednotliví vče
laři na základě svého přihlášení, nabývajíce
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tím  práva zvolenu bý ti do výboru a přejím ajíce 
povinnost, spláceti do spolkové pokladny pří
spěvek správním výborem každého roku vy

měřený.
„Ústřední zemský včelařský spolek pro 

Čechy" svolává každoročně své členy, totiž 
zástupce včelařských spolků v Čechách, ježto 
se k ústřední jednotě hlásí, jakož i všecky 
včelaře k  sjezdu a pořádá včelařské výstavy, 
aby se vespolek seznámili, zkušenosti svoje 
zaměnili a  porokovali o prostředcích, k terak  
zvelebiti a rozšířiti včelařství v naši krásné 
vlasti České, jak toho stanovy ústřední jednoty 
předpisují. Dle významného hesla našeho Cí
saře pána „Spojenými silam i", smysl jeho h lu 
boký a významný v pravdě oceňujíce, hlásí se 
nyní k ústředním u spolku včelařské jednoty, 
jichžto sídla jsou m ě s ta : Blatuá, Budějovice 
České, Bukovsko, Červené Pecky, Domaušice, 
Hořice, Hořovice, Chrudim, Janovice u Yotic, 
Jarom ěř, Komorní Hrádek, Kopidlno, Křinec, 
Křižlice, Libiše u  Mělníka, Mladá Boleslav, 
Mšeno, Písek se 4  odbory, Plzeň, Příbram , 
Roudnice, Sedlčany, Slané, Sloveč, U hlířské 
Janovice, Uhříněves, Yelké Petrovice a Yšestary.

S potěšením lze znamenati, že počet vče
lařských spolků v Čechách se zmáhá, a tím
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i také rozumové včelaření u nás se zvelebuje 
a  doznává rozšíření.

Ústřední zemská jednota včelařská nejen 
doznává oprávnění své existence u vysoké vlády, 
sl. zemědělské rady co orgánu vládního, ale 
i u spolků a korporací jiných, kteří též pracují 
o zvelebení hospodářských a zemědělských 
poměrů v Čechách.

Záležitosti spolkové vede správní výbor, 
který sestává z 9 členů volených a všech před
sedů spolku Ústřednímu přináležejících. Užší 
správní výbor skládá se ze zástupců od okres
ních spolků tím spůsobem zvolených, že každý 
spolek zvolí na 100 svých členů jednoho zá
stupce do širšího výboru. Na každých 50 členů 
přes 100 připadá též jeden zástupce. Okresní 
spolek méně než 100 členů čítající volí též 
jednoho zástupce. Správní výbor, jehož volba 
vždy na 3 roky platna jest, volí ze sebe sta
rostu, náměstka jeho a jednatele, pak vůbec 
pokladníka.

Každému včelaři jest volno přistoupiti za 
člena ku kterémukoliv spolku, třeba se jenom 
přihlásiti. K ústřednímu zemskému včelařskému 
spolku přijímají se přihlášky za členství y kan
celáři spolkové v Praze, v Karlině č. 144.
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Orgán spolkový „český Včelař" vychází 
již po 16 let vždy jednou za měsíc a před
placení roční obnáší pro členy spolků 80 kr., pro 
nečleny 1 zl. 50 kr. a zasýlá se do knihkupectví 
Jos. Mikuláše a spol. v Praze, v Karlině.
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Nákladem knihkupectví Jos. Mikuláše a upni.
v Praze, v Karlini vyšly a k dostání jsou ve všech 

knihkupectvích:

H ospodářský k lič . čtom o nejhlavnójšícli zá
kladech umění hospodářského, založeného na 
vědách přírodních ku prospěchu polních hos
podářů a dospělojsí mládeže venkovské, sepsal 
Dr. K lip Stan. Kodym. Třetí vydání. Cena 
1 zl. 40 kr.

L esy  v C ech ách . Stručné pojednání o otázce: 
„Kterých nejspůsobilojších prostředků bylo by 
se uchopiti a jakou cestou vůbec dalo by se 
nejon vyvarovati hubení losů, nýbrž i napo- 
máhati vysazování lesů na holých vrchách, 
stráních a břehách, hledíc obzvláště k pomě
rům našim v Cechách. Napsal čeněk Hevera. 
Spis cenou od zemědělské rady království 
českého vynesením ode dne 2. října 187G čís. 
2671., poctěný. Cona 90 kr. Tentýž spis vyšel 
též v řeči německé.

Studie z oboru h o sp od ářstv í národního 
a státního práva českého, Sepsal Dr. M. Wollner. 
Cena 1 zl. 50 kr.

iávod  sn ad n ě p och op ite ln ý  ku braní míry
a kresbě střihů pro dámy k samostatnému po- 
iSwii. Dlo ncjlepších pramení} sestavil a na- 
. 'slil V. Hulinský. S přílohami: Braní míry.

.1 .  — Kresba střihů. Tab. II. a III. — 
■ . ' ká tabulka. Cena 1 zl.

1 o  kolkování a zaplavování 
"■ <>k, kupeckých poukázek,

.^ la . i . .  '  i '  atd. Dle zákona ode dno
8 březná i  , V» <W»«dníky, živnost
níky a vůbei no občana. (Platné ode
dne 1. kvétm ^  12 kr.

P r a k t ic k é  - ’ Pro zaěáteěníky i zkuše-
něiší včelaře a pro všechny milovníky
včel upravil P. Vac'- f • "mák. S fotografickou
podobiznou J. Ev. f  v. Malá 8" (84 str.
a denník. Cena .)0 k)-

•___________! ř .



N ákladem  kn ihkupectv í Jos. Mikuláftí a spoh 
v Praze, v K a rlin i vyšly a  k dostání jsou ve vžeeh 

kn ihkupectv ích :

Zahradnická  bibliotéka.
Spisy poučné, věnované zájmfim zahradnickým  
vůbec. V ydavatel a  redak tor L. V .Ň auhum n. 8*

Svazek 1. Plstováni ovocných stromů a keni 
v  hrncích a -ve kbelich. ' N apsal I j . líurget, 
pomolog. S 10 výkresy od K. líam bocka. 
(61 str.) Cena 40 kr.

Svazek 2. Stručný návod k seře&ávání ovocných 
stromu. Sepsal L . F . N aum ann. Se 40 výkresy. 
(47 str.) Cena 30 kr.

Svazek 3. Pístovdnl a rozmnožování stromů « 
křovin. Sepsal L .  I-'. N auinaim . ( 6 0  stran.) 
Cena (10 kr.

Svazek 4. Rozličné tvary stromu a jich  pasto
vání.. Sepsal L. F . N aum ann. Se 7(1 výkresy 
od K. P řib ik a . (75 s tran .) Cena (iO kr.

Svazek 5. Českč v  huti siví. Sepsal A. Kausek, 
hospodářský úředník. Sq 17 výkresy. (96 str.) 
Cena 50 kr.

Tobolka č e sk ý c h  vče lařů ,  v ý b ě r  jíiic ž í-
týoh úkonft včelal-ských dle měsíci! roku, jakož 
i pro začátečníky i m éně zkušené včelaře. Se
stavil Jos. Kólrus. S fótogi'aflekon podobiznou 
Sam uelu Jarkovskéhn. Snížená cena 60 kr., 
váz. _1 zl. K niha tato vyznam enána by la  ve 
vídeňské výstavě roku 187Í) čestným  diplomem.

Včelařské  zápisky. P ráce  T o ě i ih k p r b k a ž d ý  
měsíc, theoretické výzkum y, včelařská pravidla, 
jakož i zápisní tabulky (denník) pro praktické 
vcelaro od A. Yainbary. Cena Wwanóljo spi.su 
s den nikom 1 zl., bez denn íku  30 kr.

Tabulky rozdělení a v .'i rovnán i měr a váh 
1; novým. Sestavil V. H jjtm ánek , učitel. 1875.
1 lis t fo l.,C ena 6 k r

T l»k  .Ion. s p .i .  v ,  K urlim '







flr.OIS CHRrUPFl
dř»v«*

Alois N o v c r ý ,  knihař 
O l o m o u c ,  A-igiicltá

| o l « , t o n  ú .  9 9 f

IjV^O
A - e r  _





www.books2ebooks.eu

elektronické knihy získáváte prostřednictvím

books2ebooks.eu

eBooks on Demand

digitalizaci provedla

Vědecká knihovna Olomouc


