
10.4.2018 
1. Tip 

Když si do systému zadáte souřadnice včelnice, budete mít u každé prohlídky počasí a v seznamu úlů 
předpověď počasí na 3 dny. 

2. Tip 
Ke každé včelnici, úlu a prohlídce lze uložit fotografii (třeba přímo na včelnici z telefonu) – někdy 
obrázek řekne víc než dlouhý textový popis. 

3. Tip 
Máme na skladě GPS trackery – nejen kvůli sledování krádeže úlu, ale i jeho pádu – stačí jeden dva 
pro krajní úly. 
 
18.4.2018 

4. Tip 
Už jste si zkoušeli zadávat údaje o prohlídce? Pokud máte dobré připojení, můžete tak činit přímo na 
včelnici přes mobilní telefon (rozhodně doporučujeme!) a nebo klasicky na papír a večer přepsat do 
počítače. Není nic příjemnějšího, než mít všechno hezky zapsané, přehledné a snadno si prohlížet 
historii. 

5. Tip 
Vyzkoušejte přizpůsobit si stránky dle vašich představ a požadavků – snadno můžete upravit řádkový 
seznam (včelnice, úly, prohlídky), manipulovat se sloupci (zobrazení/skrytí, přesun, rozšíření/zúžení), 
třídit, filtrovat. Nezapomeňte si po všech úpravách vaše nové rozvržení stránky uložit, aby po dalším 
přihlášení bylo vše tak, jak jste si to navrhli. Na obrazovku PC se vejde hodně sloupců a řádků, ale na 
mobilním telefonu na včelnici už zobrazení tak přehledné nebude, proto je tato funkce velmi 
příjemná.  

6. Tip 
Máme na skladě venkovní kamery – ideální pro pravidelné sledování včelnice. V noci může fungovat 
jako fotopast – technicky velmi jednoduché, stačí nainstalovat, zapnout a následně sledovat zasílané 
obrázky na www.probee.cz  
 
10.5.2018 

7. Tip 
Už jste si zkusili zadat prohlídku včelnice hromadně – pro všechny úly najednou? Tato funkce je velmi 
příjemná a šetří čas. Naleznete ji v horním panelu pod názvem „Prohl.včelnice“ a její použití je velmi 
jednoduché. Pokud děláte úkon stejný pro více úlů (např. léčení), nemusíte tuto činnost psát 
k jednotlivým úlům samostatně, ale díky této funkci stačí označit konkrétní úly, kterých se činnost 
týká, popsat ji jen jednou a máte hotovo. POZOR – pokud tuto funkci použijete a z nějakého důvodu 
ji budete chtít smazat jen u jednoho úlu a u ostatních ne, smaže se opět u všech. V takovém případě 
je lepší využít funkci „Prohl.úlu“, která se týká jen jednoho konkrétního úlu. 

8. Tip 
Jednoduché zadání hromadné prohlídky – zjištění síly včelstev - vytvořím jednu prohlídku 
s označením „slabé“, jednu „průměr“ a jednu „silné“, pak v nich během kontroly jen zaškrtávám 
postupně čísla kontrolovaných úlů. 

9. Tip 
Jednoduché zadání hromadné prohlídky – kontrola kladoucí matky – vytvořím jednu prohlídku se 
zaškrtnutými políčky „Viděna vajíčka“, „Viděny larvy“ a jednu s poznámkou „Bez plodu“, pak v nich 
během kontroly jen zaškrtávám  postupně čísla kontrolovaných úlů. 
 
22.5.2018 

10. Tip 
V době snůšky je velmi užitečná úlová váha – na průběhu grafu je na první pohled vidět, zda snůška 
trvá nebo již skončila, zásoby jsou zahuštěny a lze je vytočit. 

http://www.probee.cz/


11. Tip 
Vzhledem k tomu, že včelnice jsou umístěny většinou na slunečných místech, venkovní kamery nám 
reagují na odraz světla a pořizují mnoho zbytečných snímků – proto u nich vypínáme hlídání pohybu 
přes den a jako fotopast fungují jen v noci; přes den pořizují pravidelně 1 snímek v nastaveném čase 
a další snímek vyvolá pohyb trackeru, pokud je na včelnici rovněž nainstalován. 

12. Tip 
Nově lze zařadit do řádkového zobrazení prohlídek všechny položky, které jsou v detailu vč. pole pro 
poznámky (pravým tlačítkem klikněte na název sloupce, zvolit „Sloupce“ a zaškrtnout v seznamu). 
 
13.6.2018 

13. Tip 
Nebojte se využívat možnost nahrávání fotografií přímo k prohlídce včelstva. Jeden obrázek řekne 
víc, než deset řádků textu. Jde to jednoduše přímo z mobilního telefonu – více najdete v návodu (v 
menu Uživ. účet/Nápověda). I bezplatná verze ProBee dovoluje ke každé prohlídce uložit jednu 
fotografii. 

14. Tip 
Jak ukazuje váha, na Plzeňsku nám skončila květová snůška a než přijde (snad) medovice, hrozí (nebo 
někde už je) rojová nálada. My jsme snad jediní, kdo se na ni těší, protože potřebujeme vylepšit 
inteligenci akustických senzorů ProBee, aby poznaly nejen samotné vyrojení, ale už přípravu na něj 
dva týdny předem. 

15. Tip 
Už máme hlášeny dva případy, kdy včelaři pomohl GPS tracker v úlu.  
V prvním vichřice včelaři shodila střechu i víko. Tracker poslal SMS s varováním, že se úl otřásl a 
následně včelař zjistil, že výrazně poklesla teplota v úlu. Ihned vyjel na včelnici a vše napravil. Kdyby 
nezasáhl, prudký déšť by mu včelstvo během jednoho dne úplně zdecimoval. 
Druhý případ zachytil lidského škůdce. Opět tracker nahlásil pohyb a včelař po příchodu na včelnici 
zjistil, že mu někdo rozebíral včelstvo. Na zemi zůstaly chomáče včel, v úlu zpřeházené plásty. Přesto 
včasný zásah včelstvo zachránil. 
 
29.12.2018 

16. Tip 
Také vás nebaví neustálé svlékání a oblékání rukavic při zapisování poznámek na včelnici? 
V současné době existuje diktování sms, tak proč bychom tuto funkci nevyužili i v úlovém deníku 
ProBee? Diktujte poznámky přímo do vašeho chytrého telefonu a ušetřete čas. Zatím nám funguje 
alespoň vyplňování textových polí, ale pracujeme na kompletním hlasovém ovládání úlového deníku 
přes chytrý telefon. Tato funkce funguje jak na Androidech tak i IOS. Pokud nevíte jak na to, zeptejte 
se nás. 

17. Tip 
Pokročili jsme významně v počítačovém rozpoznávání roztočů na fotografii podložky se spadem a 
jejich spočítání. Chystáme do ProBee automatické rozpoznání roztoče Varroa a pokusíme se stihnout 
sběr lednové měli. Již nyní si můžete chystat fotografie, které si poté nahrajete do Varroa sloupečku 
(modrá ikona s broučkem) v prohlídkách úlu a systém vám spočítá, kolik je na dané fotce roztočů. 
Pokud si nevíte rady, zeptejte se nás. 

18. Tip 
Máme novou nabídku na samostatné měření teploty uvnitř včelího chumáče – v předjaří bez 
otevření úlu pomocí tohoto zařízení zjistíte, jestli už je ve včelstvu plod, což mimo jiné znamená, že 
matka je v pořádku resp. klade. Více informací najdete na úvodní stránce www.probee.cz kapitola 
„Měření teploty ve včelstvu“. 
 
 
 

http://www.probee.cz/


4.1.2019 
19. Tip 

Víte, že pokud si zadáte GPS souřadnice vaší včelnice do deníku ProBee, automaticky se přidá 
informace o počasí ke všem prohlídkám? Když si budete poctivě zadávat prohlídky, můžete krásně 
zkoumat historii v těchto dnech. 

20. Tip 
Baví vás pravidelně sledovat spad na podložkách v úlech? Pak pro vás máme nabídku na spolupráci. 
Ozvěte se pro bližší podrobnosti na email info@probee.cz 

21. Tip 
Máte stabilní stojany pod úly? Nehýbou se vám náhodou ve větru? Kývání úlu ve větrném počasí 
může včely významně rušit. Pomocí našich GPS trackerů jsme zjistili, že se to stává poměrně často. 
Stále platí naše nabídka na bezplatné tříměsíční vyzkoušení GPS trackerů v zimním období. 

22. Tip 
Víte, jaké máte možnosti u nastavení stránky s prohlídkami a úly? Zde jsou některé z nich:  
seznam až 50ti řádek na stránku; šířka sloupce; pořadí sloupců vedle sebe; zobrazení nebo skrytí 
vybraných sloupců; filtrování. 
Nezapomeňte si rozvržení uložit, jinak budete příště vše nastavovat znova. Bližší detaily naleznete 
v nápovědě. 

23. Tip 
Zajímavá novinka - teplotní senzory v našich úlech ukazují, že silná včelstva začala o teplých 
vánočních dnech mírně plodovat. 

24. Tip 
Ke každé včelnici, úlu a prohlídce si lze uložit fotografii. Můžete tak učinit přímo na včelnici, pokud 
máte signál. 
 
28.1.2019 

25. Tip 
Hlásí se nám první zájemci o testování akustických senzorů a rovněž máme první spolupracovníky 
pro rozpoznávání roztočů na fotografiích. Chcete být mezi nimi? Ozvěte se nám. 

26. Tip 
Pokud nahráváte fotografie spadu do ProBee a očekáváte rozpoznání roztočů, o kterém jsme vás 
informovali, že na něm pracujeme, prosíme, vytrvejte, intenzivně na tom pracujeme. Až to bude 
hotovo, budeme vás informovat, i vaše dříve nahrané fotografie systém zpracuje. 

27. Tip 
Vylepšili jsme uživatelské nastavení kamer. Nyní si může každý vypnout funkci fotopast na určitou 
denní dobu, aby nevytvářela zbytečné snímky při falešných odrazech slunce. 

28. Tip 
Na přiložené fotografii můžete vidět, jak vypadá fotka z naší včelnice z kamery ve dne při zachycení 
pohybu v noci. 
 
 





29. Tip 
Rádi bychom se s vámi podělili o zajímavou novinku našeho systému ProBee. Vytvořili jsme novou 
funkci a rovnou se nám hodila. Spočívá v tom, že když tracker zaznamená pohyb, okamžitě se vyvolá 
snímek ze všech kamer na včelnici. Strom nám sice těsně nespadl na chatku, ale její otřes 
zaregistroval tracker uvnitř a vyžádal si mimořádný snímek z kamer na včelnici. Na jedné z nich jsme 
viděli důvod. Toto nám ukázala kamera: 

 
a na místě jsme zjistili toto: 

 
 
 
 



30. Tip 
Opravdu nelžeme, když tvrdíme, že matky stále kladou. Teplotní senzory nám ukazují, že letošní zimu 
nebyla silnější včelstva nikdy bez plodu. Jsou-li mezi námi nadšení chovatelé roztoče Varroa, budou 
mít úspěšný rok.  

 
31. Tip 

Víte, že sněhová čepice může vážit i 7kg? Podívejte se na průběh hmotnosti úlu v zimních měsících. 
Za poslední dva a půl měsíce včely spotřebovaly více než 6kg zásob, dávejte tedy pozor na 
vyhladovění. Výkyvy směrem nahoru nejsou snůška, ale sníh. 

 
 

32. Tip 
Máme novinku k našim vahám! Máte-li zároveň s váhou na včelnici i naši kameru, neočekávaná 
změna hmotnosti o více než 10kg okamžitě vyvolá snímek ze všech kamer na včelnici. 

33. Tip 
Co vše si zapisujete do evidence o vaší včelnici? My si zapisujeme do poznámek o včelnici 
dlouhodobé úkoly týkající se celé včelnice: 
 

 



34. Tip 
Jak si nastavíte, aby nebyly vidět neobsazené úly? Zobrazte si sloupeček "obsazen", nastavte si filtr 
pro tento sloupec tak, že vyfiltrujete jen úly, které jsou obsazeny. Poté tento sloupec zase skryjte a 
uložte rozvržení. Pokud si něco nastavíte špatně nebo omylem, stačí kliknout na tlačítko „Reset 
filtru“ a poté „Načíst rozvržení“. Takto se vám načte vaše původní nastavení deníku.  

 
 
11.3.2019 

35. Tip 
Také u vás byla v noci vichřice? U nás ano, kamera zachytila pohyb, dostala jsem alarm, podívala se 
co se děje, ráno jsem hned vyrazila vrátit víka na úly a možná jsem tím zachránila jedny včely od 
uhynutí. 

 
36. Tip 

Jarní prohlídku jsme museli dělat jen u třetiny včelstev, abychom umístili senzor přímo do chumáče, 
ze kterého se odstěhovaly. U ostatních úlů máme jistotu, že ve včelstvu plod je, protože senzory 
ukazují teplotu kolem 35 stupňů. Včelstvo bez plodu tak vysokou teplotu neudržuje, stačí mu teplota 
kolem dvaceti stupňů Celsia. V příloze je k nahlédnutí část našich úlů se senzory. 



 
 
37. Tip 

Hromadné prohlídky - na základě připomínek některých z vás jsme vytvořili funkci, která umí 
roztrhnout hromadnou prohlídku na prohlídky k jednotlivým úlům. Místo aby se vytvořila jedna 
prohlídka pro několik úlů, vytvoří se jedna prohlídka ke každému úlu. Funguje to u nově založených 
prohlídek, ne již u existujících. Vyzkoušejte. 
13.3.2019 

38. Tip 
Rádi bychom se s vámi podělili o jednu zajímavost - co dokáže vyrušit včelstva. Vyrušení včelstva 
znamená kromě stresu i výrazné zvýšení aktivity a tím i teploty v chumáči. Stalo se nám, že u jednoho 
z našich stanovišť proběhl novoroční ohňostroj a podívejte se, jak na to reagovaly naše včely (viz. 
obrázek v příloze). Na několik hodin se zvýšila teplota v chumáči až o 8 stupňů a včely se dlouho 
uklidňovaly. Pokud jsou včelstva často rušená, vyvolá to nejen výrazné zvýšení teploty v chumáči, ale 
i spotřebu zásob a přeplněné výkalové vaky. 



 
39. Tip 

Minule jsme vás informovali o nové funkci roztrhání hromadných prohlídek na jednotlivé, a proto 
nyní uvádíme pár příkladů, kdy je tato funkce užitečná:  
- Pravidelné zaznamenávání spadu -> místo pracného vytváření jednotlivých prohlídek pro každé 
včelstvo si vytvořte jednu hromadnou prohlídku pro všechna prohlížená včelstva, nechte ji 
roztrhnout na jednotlivé prohlídky a poté již do vytvořených prohlídek pouze doplňujte počty 
roztočů.  
- Zaznamenávání síly včelstva při jarní prohlídce -> opět si vytvořte hromadnou prohlídku pro 
všechna včelstva a poté již ke každému včelstvu doplňujte pouze sílu.  
- Přidávání mezistěn -> vytvořte jednu hromadnou prohlídku pro všechny navštívené úly a pak 
jednoduše zaznamenávejte množství přidaných mezistěn.  
Trik, který vše výše uvedené ještě zjednoduší -> síla včelstva má tři možnosti - slabé, průměr, silné -  
takže si vytvořte tři hromadné prohlídky (jedna pro slabé, druhá pro průměrné, třetí pro silné), do 
prohlídek poté zaškrtněte úly, pro které je tato informace platná, dále zaškrtněte "Generovat 
jednotlivé prohlídky" a máte hotovo. Nemusíte se trápit zadáváním jednotlivých prohlídek. 
22.3.2019 

40. Tip 
Dostali jsme připomínku od jednoho pečlivého včelaře, že by bylo vhodné zadávat si do nějakého 
sloupce údaje o rostlinách a kdy kvetou. Pro takovou informaci nejlépe poslouží sloupec „Poznámky“ 
– víte jak ho v prohlídkách zobrazit? Pokud ne, v manuálu najdete podrobný návod. Tento druh 
informace se týká celé včelnice, takže je vhodné jej vkládat do prohlídek včelnice, a ne do prohlídek 
jednotlivých úlů. 

41. Tip 
Tyto dny se na některých územích vyznačují nízkými teplotami, ale jasnou oblohou. Včelaře určitě 
zajímá, zda v takových podmínkách došlo k proletu a jestli jsou včelstva dostatečně aktivní. Naše 
akustické senzory umí prolet rozpoznat a vy se na něj můžete podívat v příloze. 



 
42. Tip  

A teď něco pro naše uživatele samostatných úlových vah – víte, že kromě počasí, které máte u každé 
prohlídky, můžete sledovat i jeho detailní průběh u každé prohlídky? V těchto dnech všichni 
sledujeme s větším zájmem venkovní teplotu a naše samostatné úlové váhy ji umí měřit! Teplota je 
zobrazena na stránkách se seznamem úlů i prohlídek úlů po kliknutí na tlačítko „Teplota u váhy“. 



 
 
27.3.2019 

43. Tip 
Zjistili jsme, že řada uživatelů našich zařízení (úlové váhy, GPS trackery, teplotní a akustické senzory) 
nevyužívá takzvané „Infokanály“. Je to způsob, jak vás zařízení automaticky upozorní formou sms 
nebo emailu na nestandardní situaci (vybitá baterie, nenadálý pohyb či změna hmotnosti). Informaci 
o tom, jak Infokanály nastavit najdete v manuálech k jednotlivým zařízením, které jsou mimo jiné ke 
stažení v sekci „Uživ.účet -> Nápověda, soubory ke stažení“ Pokud se vám nebude nastavení 
Infokanálů dařit, obraťte se na nás, rádi vám  pomůžeme. 

44. Tip 
Napsal nám jeden z uživatelů, že mu nefunguje Generování úlů a my jsme díky tomu zjistili, že tato 
funkce sice funguje, ale ne dokonale. Malá chyba je v tom, že se úly založí, ale musíte kliknout na 
tlačítko „Obnovit“ v pravé části obrazovky, aby se hromadně vygenerované zobrazily. Jsme za 
takovéto připomínky, které nám pomáhají systém zdokonalit, velmi rádi, nebojte se nám posílat 
další. 
  



45. Tip 
Další z uživatelů nám dal zajímavý podnět, že by uvítal, kdyby na našem webu našel všechny tipy z 
minulosti. Rovněž jsme si uvědomili, že když se teď někdo zaregistruje, nedostanou se k němu staré 
tipy. Nás samozřejmě těší, že je čtete, a proto jsme je všechny zveřejnili v sekci „Uživ.účet -> 
Nápověda, soubory ke stažení“ a pravidelně tam budeme nové doplňovat. 
 
2.4.2019 

46. Tip 
Máme novou informaci pro uživatele našich kamer. Vylepšili jsme jejich uživatelské nastavení a nyní 
si může každý vypnout funkci fotopast na určitou denní dobu, aby nevytvářela zbytečné snímky při 
falešných odrazech slunce. Například ráno v danou hodinu vypnout a večer zase zapnout. Vše pak 
funguje naprosto automaticky. Dokonce jsme sehnali do kamer vyhovující nabíjecí baterie s 
dostatečně vysokým napětím a můžeme je našim uživatelům nabídnout. V praxi nemusí nikdy dojít k 
jejich vybití, protože je uživatel může měnit kdykoliv při návštěvě včelnice a vůbec nevadí, když se 
dobijí jen z půlky.  

47. Tip 
Úvodní stránka po přihlášení slouží k přehledu a statistikám hlavně těm, kteří mají od nás nějaké 
senzory. Uživatelé, kteří je nemají nebo chtějí sledovat úly/prohlídky individuálně, toho můžou 
dosáhnout zrychleně tak, že použijí rovnou adresu, která je v adresním řádku prohlížeče. Např. pro 
úly je tato adresa http://probee.cz/LoggedUser/Uly, pro prohlídky včelnice je tato 
http://probee.cz/LoggedUser/Prohlidky. 

48. Tip 
Máte ve svém seznamu prohlídek sloupec s počasím? Je to velmi praktická věc, a pokud nemáte, víte 
jak to zařídit? Postup je popsán v manuálu a je velmi jednoduchý. Pravým tlačítkem kliknete na 
hlavičku jakéhokoli sloupce, najdete počasí, zaškrtnete a můžete si ho přesunout doprava či doleva. 
Nezapomeňte si rozvržení uložit, jinak se vám příště zase skryje a museli byste si ho nastavovat 
znova. 
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49. Tip 
Své akustické a teplotní údaje nám už posílá 10 včelstev od německého Stuttgartu. 5 z nich jsou 
dokonce včelstva s včelou tmavou (původní evropské plemeno - apis mellifera mellifera). Dle 
německých kolegů jsou včely tmavé daleko aktivnější a my budeme umět jejich chování změřit. 

50. Tip 
Váhy nám v současné době ukazují nejnižší dubnové naměřené teploty, ale příští týden má být 
hezky. Včely začnou konečně využívat přírodní zdroje a bude velmi zajímavé toto na váze sledovat. 
Dosud váha stále klesá, předpokládáme, že se to přinejmenším zastaví. 

http://probee.cz/LoggedUser/Uly
http://probee.cz/LoggedUser/Prohlidky


 
 


