
Co všechno se děje okolo včel

Kalendárium – silvestr – aneb přání - jen vše dobré v roce 2021

přejí Josef Křapka a Petr Táborský



Včelařský silvestr

Přibližné trvání dle 
kalendáře

Stav vývoje

Včelařova práceVůdčí rostliny Včelstva

druh
doba 
rozkvětu

Stanoviště životní  projevy

31. prosince Vegetační klid

Včelstvo žije v 
zimním 

chumáči, 
udržuje teplotu, 

popíjí 
medovinu

Posadit se ke skleničce vína



Přísloví

• Drahý je med, který olizuješ z trní (turecké)

• Lidé blahořečí létu, včely květu (ruské)

• Ženci na pole, včely z pole (české)

• Zeptej se včel, jsou-li vlaštovky nevinná stvoření (italské)

• Z opadaných květů včela med nesbírá (čínské)

• Bez včel nedá ani Alláh dobrou úrodu (arabské)



Včela ve starých zvycích a pověrách

• V severovýchodních Čechách chodili včelaři na Hromnice (2. února) se 
svíčkou kolem úlu pro hojnost medu.

• Na Vizovicku selky na Štědrý den mazaly husám hlavy medem, aby je 
měli houseři rádi.

• Když včelaři vymetali úly, schovávali „smětky“, měly zvláštní moc. 
Nakuřovaly se s nimi růže, aby byly pěkné, ale taky vdavekchtivá děvčata 
– ze stejného důvodu.

• Těžkým proviněním byly krádeže a poškození  včel, proto mohly být 
klidně bez dozoru i daleko od obydlí.

• Úly se nesměly počítat, kdo tak činil, tomu se včely nevedly.



Včely a kouř 
aneb proč 

používáme 
dýmák

• Kouř včely poděsí a ty se rychle sytí medem, aby 
zachránily majetek.

• Pach kouře překryje chemický pach alarmujících 
feromonů.

• Kouř používáme před tím, než začneme ve včelstvu 
pracovat, necháme jim čas na nasycení medem.

• Pokud kouř nefunguje, obyčejně to znamená, že ve 
včelstvu nejsou zásoby (alespoň otevřené) nebo je 
včelstvo znepokojeno před zakouřením. 



Víte, že . . .

• Med rozpuštěný v teplém mléce mírní 
dráždění při kašli a chrapotu. Rovněž se 
doporučuje při žaludečních onemocněních a 
je dobrým dietetickým prostředkem.

• V řeckém Epidauru je vytesáno: 
„Nerozčilovat se, hodně klidu, pít med v 
mléce, pěstovat divadlo a lehkou 
gymnastiku.“

• Tmavé barvy dráždí včely. Proto používáme  
lehké oděvy světlé barvy. 

• Otevíráme je jen v době snůšky.

• Včely v zimě nespí, nýbrž svalovou činností a 
pomalým trávením zásob udržují výměnu 
látek. Vyrábějí si tak teplo potřebné k 
uhájení života v chladu.



Slavní o včelách

• Z včelaření naučil jsem se přírodu více znáti a více ji 
milovati než z mnoha knih

Jan Ámos Komenský

• Tomu, kdo je poznal, tomu kdo je miloval, zdá se léto 
bez včel tak ubohé a tak nedokonalé, jako by bylo 
bez ptáků a bez květů

M. Maeterlinck

• Včely jsou zajímavá kniha. Otevři ji a uvidíš, co 
všechno se ti postupně bude v ní objevovat

Vilém Mrštík

• Včelaření podobá se čtení krásné knihy, která se 
každou stránkou stává zajímavější

Z. Gravenhorst



Když se platívalo voskem

• V šestnáctém století byl vosk dobrým a hledaným 
platidlem

• Včelím voskem se vyměřovaly i pokuty za přestupky 
ve spolcích

• Členství v cechu se rovněž platilo voskem

• Když v roce 1669 vyrazil pražský pekařský tovaryš 
mistrovi při hádce zuby, stál ho tento „žert“ 40 liber 
vosku



Dotazy včelařů 
na spolek – na 
vše víme rady

• Bylo by možné prodloužit den v době velké snůšky, aby 
jej včely mohly lépe využít?

• Jsme pro, ale nevíme jak.

• Jsou choroby a škůdci včel nebezpečné i pro včelaře?

• Ano – minimálně tím, že o ně můžete přijít.

• Je mi 78  roků a nemám na včelaření nástupce. Více jak 
40 let včelařím a nahromadil jsem 300 kg vosku. Cena 
za něj se mi zdá stále nízká, tak ho neprodávám. 
Nebylo správné cenu zvýšit? Kdo z toho má takto 
užitek?

• Nyní nikdo, určitě ale budou spokojeni dědicové.

• Mám zlou tchýni, mohu chovat včely?
• Můžete a raději větší počet.

• Musím včelstva včas a dobře nakrmit?
• Nemusíte, když se jich chcete zbavit.

• Mám velmi bodavá včelstva – je možné je 
nějak léčit?
• Zkuste sedativa.



Včelařský snář • Včelu viděti – sladké 
tajemství

• Včelu zabíjeti – konec lásky

• Včelaře viděti – užitek

• Plástve medu viděti – rozkoš 
lásky

• Medovinu píti – žena vítězí 
nad mužem

• Daně platiti - mrzutosti

• Med z úlu vybírati – úroda

• Včely viděti – rozmnožení 
rodiny

• Když včely někoho bodají –
potěšení

• Včelám med vybírati – svátek

• Vosk viděti – dobré 
předsevzetí

… tak ať se vám často o včelách 
zdá



PLACENÁ INZERCE

• Objednejte si včas u našeho 
klubu kvalitní matky, oplozené od 
našich členů

Zn.: Se zárukou.

• Hledám výnosné kočovné 
stanoviště, sdělte průměrný 
medný výnos za posledních pět 
roků

Zn.: Jen poctivé údaje.



Nejdůležitější rada 
nakonec

Pamatujte si: „Když se hádáte s blbcem déle jak dvě 
minuty, už se hádají dva blbci.“



„Jak na to v příštím včelařském roce?“

Spolek vyhlašuje odměnu pro toho, kdo 
zná odpověď:


