2.3. 1817

†21.10. 1873

204 let od narození

František Xaver ŽIVANSKÝ
F rantišek Xaver ŽIVANSKÝ se narodil 2.března 1817 v obci VYKAŇ
místní část obce Kounice, okr. Nymburk) .

(dnes

V letošním roce tedy uplyne 204 let od jeho

narození. Vystudoval lékařsko-chirurgickou fakultu v Praze. Pracoval jako
vojenský lékař. Byl také vydavatelem časopisu

Včela

Včela brněnská, později

Moravská. Zároveň byl řádným členem Moravské hospodářské

společnosti, členem Přírodovědného spolku v Brně, Německého pomologického
spolku v Brně, čestným členem Spolku praktických lékařů v Brně, členem
Moravského spolku pro chov včel jeho předseda a člen kuratoria městského
sirotčince. Do Brna přišel jako lékař na penzi v roce 1860.
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MUDr.

František Xaver ŽIVANSKÝ byl Mendelův kolega v oboru

šlechtění včel. Zpočátku ho zaujala práce v ovocnářské sekci, kde zdůrazňoval
užitečnost chovu včel pro opylování ovocných stromů a zemědělských plodin. V
roce 1864 by zvolen starostou včelařského odboru. Provedl reorganizaci výboru,
který rozšířil na 10členů a ustanovil správní radu. Zavedl veřejně přístupné
včelařské kurzy. K praktické výuce poskytl vlastní včelín. Ve dvorním traktu
svého domu v Brně (dnes ul.Lidická č.69) nechal zřídit stolařskou dílnu. Ještě v době
kdy byl včelařský spolek součástí Hospodářské komory, došlo ke dvěma
významným událostem.

První se stala v roce 1865, kdy se odboru dostalo pocty zorganizovat v

Brně sjezd rakouských a německých včelařů. Pro včelaře nejen u nás, ale na
celém světě, byl sjezd důležitý proto, že na něm předvedl člen včelařského
odboru

František Hruschka (1819 – 1888) medomet vlastní konstrukce za

využití odstředivé síly. Vynález měl spolu s ostatními novinkami té doby
významný vliv na rozvoj nejen našeho, ale i světového včelařství.

Druhým úspěchem bylo založení včelařského časopisu, jehož první číslo
vyšlo 30.3. 1867. Měsíčník Včela Brněnská, později Včela Moravská
redigoval sám Živanský. Časopis vycházel ve dvou verzích česky a německy. Pro
vysokou odbornou úroveň se stal vyhledávaným časopisem pro včelaře v celé
Evropě. V roce 1868 měl včelařský odbor již 1250 členů a začal usilovat o
osamostatnění. Zásluhou cílevědomého snažení Živanského se úsilí zdařilo a na
schůzi svolané správní radou ukončil včelařský odbor 31.prosince 1868 svoji
činnost a ustavil se jako „

Samostatný spolek včelařů moravských“. Veškeré

jmění odboru, i když mělo připadnout Hospodářské

společnosti, přešlo do

základního majetku včelařského spolku.

Starostou byl zvolen František Xaver Živanský. Přednášky

Živanského

vydával spolek tiskem a včelařům je poskytoval zdarma. Výrobky zhotovené v
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rozšířeném stolařském provozu spolek rozděloval mezi členy
zdarma, nebo je prodával za režijní cenu

FrantišekXaver Z

ivanský zemřel 21.10. 1873.

Pohřeb se konal za velké účasti veřejnosti, přátel ze spolků,
jejichž byl členem, starosty Brna a všech členů městské rady a
obecního zastupitelstva 23.10. 1873. Pohřbu se zúčastnil i
Gregor Mendel, opat starobrněnského kláštera augustiánů. Je pochován na
Městském hřbitově v Brně při dnešní Kounicově ulici.
odhalena na domě kde žil, Lidická 69/01 dne 19.4. 1975.

Zpracoval: Miroslav J e l í n e k
Prameny: volně dostupné materiály na internetu

Pamětní deska mu byla

