8.6.2020
151. Tip
Dále vylepšujeme naše návody a manuály. Doplnili jsme názorná videa k používání našich zařízení
(Tracker a Senzory). Díky videím si můžete udělat lepší představu o tom, jak vypadá používání našich
zařízení.
152. Tip
V příloze můžete najít fotku podložky se spadem, na které náš systém označil 12 roztočů Varroa.
Označování ještě není úplně dokonalé, proto budeme rádi za každou vaši fotku podložky s roztoči,
aby se systém měl z čeho učit.

10.9.2020
153. Tip
Výrazně jsme vylepšili zobrazení naměřených hodnot do grafů. Nyní jsou všechny společně v jednom
grafu a můžete si je libovolně vypínat/zapínat. K dispozici je i zvláštní odkaz (tlačítko "Otevřít v okně"
vedle údajů o datu), který lze použít odkudkoliv (z jiného webu nebo samostatně bez nutnosti
přihlášení). Grafy v tomto odkazu se automaticky aktualizují.

154. Tip
Občas nám uživatelé poukazují na nevysvětlitelné změny hmotnosti, naměřené úlovými váhami.
Zjistili jsme, že k nim dochází při dešti. Včelař má pravděpodobně na stříšce úlu cihly nebo betonové
díly jako zátěž a ty dokážou nasáknout značné množství vody. Když se vám tedy stane, že v deštivém
počasí váha oznámí významnou snůšku, nechystejte medomet, ale zkuste cihly na vašich úlech
vyměnit za něco nenasákavého.
155. Tip
Pozor na zvýšenou spotřebu letošních zásob. Našim včelstvům jsme dali v červenci a srpnu dvě dávky
krmení (dohromady 20kg) a na váze vidíme, že postupně ubylo už 12kg. Kdybychom váhu nesledovali
a domnívali se, že včelstva jsou již dostatečně nakrmená, zbylo by jim pouhých 8kg na celou zimu. Dá
se odhadnout, že 8kg dokáže silné včelstvo spotřebovat ještě v době vyšší aktivity během září a října.
Takže do konce roku by nás téměř jistě čekaly významné úhyny.
23.9.2020
156. Tip
Našli jsme ve svém okolí mnoho jedinců, kteří se rádi obohacují na úkor druhých. Žijí na naší včelnici a
říká se jim včely. Pozor abyste na ně také nenarazili při dokrmování. Osvědčilo se nám krmit alespoň
symbolicky všechna včelstva najednou a přivřít česna případně očka.
157. Tip
Jste-li majiteli loupežnic, pak vás možná potěší snůška mimo sezónu, ke které opravdu dochází. I když
šlo pravděpodobně o cukernou snůšku z cizí včelnice, včely jsme s lupem zpátky neposílali a nechali si
ho. Sami si můžete prohlédnout graf váhy z tohoto včelstva. Vlevo nahoře si nastavíte požadované
datum. Pro náhled grafu použijte následující odkaz:
https://probee.cz/FreeArea/GraphsUlAllSensors.aspx?U=6502&I=416&R=F78AFC038D264210AC91
Nastavte si datum 11.8.2020, graf váhy je modrá křivka.
158. Tip
Speciální nabídka pouze pro vás, zaregistrované uživatele systému ProBee:
nabízíme bezplatné zapůjčení úlové váhy do konce roku 2020 (zapůjčení proti vratné kauci 2100Kč). K
31.12.2020 váhu buďto vrátíte a my vám vrátíme celou kauci nebo přejdete do placeného režimu.
5.10.2020
159. Tip
Bez ohledu na dosavadní pěkné počasí začíná klesat teplota ve včelích hnízdech což znamená, že
včelstva omezují plodování. Včelstva cítí blížící se podzim. Více v příloze.

160. Tip
Na adrese https://youtu.be/rAlzq7k5eOQ si můžete prohlédnout krátké video, které jsme natočili
společně s firmou IBM.
161. Tip
Připomínáme naši loňskou zkušenost s myší v úlu. Současné snížení teplot je do nezabezpečených
česen jistě přivede. https://www.facebook.com/145116136242000/videos/211967979556815
16.10.2020
162. Tip
Pro uživatele našich monitorovacích zařízení jsme vylepšili systém infokanálů. Nyní máte nově
možnost si vybírat na které stavy včelstev chcete systémem upozorňovat. Například někteří uživatelé

nemají akustický senzor umístěn ve středu chumáče a tím pádem jim hlásil útlum signálu. Abychom
vám ušetřili práci, všechny kanály jsme aktivovali a v případě, že některý z nich nebudete chtít
využívat, v menu Nástroje/Infokanály si je můžete zrušit.
163. Tip
Minule jsme vás informovali o snížení teploty včelího chumáče a s tím související omezení kladení
matky. O víkendu jsme prošli všechna naše včelstva a ověřili si, že to tak opravdu je. Při zběžném
nahlédnutí do plodiště jsme u naprosté většiny nezahlédli plod.
164. Tip
3.10.2020 jsme našli jedno včelstvo mrtvé a v příloze můžete vidět jeden z jeho plástů. Včelstvo se
pravděpodobně v nevhodnou chvíli pokusilo o tichou výměnu matky a ta se nepodařila. Následně
včely neuhlídaly přístup do úlu, nechaly se vyloupit a uhynuly hladem. Na dně byly rozkousané
kousky vosku a mrtvé včely.

30.10.2020
165. Tip
Opět bychom se s vámi chtěli podělit o zajímavou zkušenost s problémem, který se může v tomto
období vyskytnout. V jednom z našich včelstev bylo na začátku října velké množství trubců (viz
165.Tip.Bees). Dne 30.9. jsme podle poklesu váhy objevili, že bylo vyloupeno (na foto 165.Tip si
všimněte, že na vyloupení stačí 2 odpoledne). Doplnili jsme jim zásoby, ale včelstvo jsme zachránili
bohužel jen na další tři týdny. Důvodem výskytu trubců bude nejspíš trubcokladná matka nebo
bezmatečné včelstvo s kladoucími trubčicemi. Tak jako u bezmatečných včelstev ani takováto
nehlídají dobře česno a většinou po vyloupení bez zásahu včelaře zemřou hladem.

166. Tip
Minule jsme vás informovali o zjištění, že ve včelstvech je velmi málo plodu. Vzhledem k současnému
chladnému počasí lze očekávat další útlum kladení a brzy budeme moci účinně fumigovat.
167. Tip
Do konce září bylo teplé počasí a na další přiložené fotce si můžete všimnout, že během dvou týdnů
(26.9.-3.10.) včelstvo spotřebovalo 3kg zásob. Měli jsme obavu, že tímto tempem jim zásoby mohou
brzy dojít, ale s říjnovým ochlazením se spotřeba 6x snížila a za další týden (3.10.-11.10.) byla jen
0,5kg. To pravděpodobně odpovídá hlavně vylíhnutí zbývajícího plodu.

16.11.2020
168. Tip
Přichází doba, kdy začínají hospodařit v podmetech úlů myši. Nám se osvědčily vložky, které mají
dírky 8mm (viz. foto v příloze). Uvádí se, že rejsek se protáhne škvírou o výšce 7mm, ale pak
samozřejmě potřebuje mnohem více prostoru na šířku (musí se zploštit). Pro zajímavost se podívejte
na video zde: https://www.youtube.com/watch?v=iGXYZwZEZa0&feature=emb_title
Znamená to, že běžným očkem se dovnitř myš dostane, a proto my, kteří necháváme na zimu očka
otevřená, aspoň spodní uzavíráme.

169. Tip
I vy, kdo nemáte naše senzory, můžete v aplikaci ProBee využít zobrazení průběhů počasí s mnoha
veličinami. Stačí kliknout na tlačítko ve sloupci Grafy (teplota/váha) a zvolit záložku Preference. Zde si
můžete nastavit cokoliv vás bude zajímat.

170. Tip
Vám, kdo senzory máte připomínáme, že můžete sdílet komukoliv svoje grafy pomocí odkazu, který si
zkopírujete po kliknutí na Otevřít v okně.

24.11.2020
171. Tip
Víte, jak rozpoznat vylupované včelstvo? Pokud máte na svých úlech očka, zkuste si jich pravidelně
všímat. Místo čistého otvoru můžete při/po loupeži vidět něco takového jako je na obrázku v příloze.
Lupičky jsou zřejmě od horlivého otvírání buněk se zásobami upatlané a zanechávají takovéto stopy.
V současné době učíme ProBee loupež poznat a už dnes umí alespoň zjistit takzvaný útlum tj. že
včelstvo slábne a utichá.

172. Tip
Dne 15.11.2020 jsme fumigovali včelstva na jedné z našich včelnic a díky akustice se potvrdilo, že se s
kouřem poměrně rychle vyrovnají. Během dvou hodin se včelstvo opět uklidní.
173. Tip
Na konci října jsme zkoumali sílu včelstev a zjistili zajímavý fenomén. Naprostá většina z nich sedí v
přední části úlu u otevřených oček. Zimní chumáč raději sedí u přísunu čerstvého vzduchu, aby se
nemusel tolik starat o odvětrání vydýchaného kysličníku uhličitého. Doporučení: Nemějte proto
obavu nechat očka celou zimu otevřená (zavíráme pouze spodní viz 168. Tip). Domníváme se, že díky
tomu se nám včely tolik neopotřebují větráním a ušetří na spotřebě zásob.

29.12.2020
174. Tip
eden z našich pečlivých uživatelů nás upozornil na odlišné zobrazení grafů, které se může objevit
někomu, kdo s ProBee pracuje na více zařízeních. Řešení je jednoduché - restart počítače nebo
prohlížeče.
175. Tip
V příloze vám zasíláme grafy zamoření jedné z našich včelnic. Jedná se o spady spočtené systémem
ProBee těsně po první fumigaci, takže je v pořádku, že jsou mimořádně vysoké. Všimněte si, že
rozprostření roztočů je velmi rozmanité a nedá se říct, že by třeba krajní úly byly více napadené kvůli
zalétávání včel. Po 14ti dnech jsme dělali druhé ošetření a poté znovu vyhodnotili spad roztočů.
Překvapivě došlo k výraznému zlepšení pouze u silně zamořených včelstev. U ostatních byla změna
malá.

176. Tip
Věříme, že jste si vánoční svátky užili v klidu a v pohodě a do nadcházejícího roku vám přejeme
hlavně zdraví, mnoho medu a šťastné včelky.
Děkujeme za přízeň.

11.1.2021
177. Tip
Tuto zimu si dáváme záležet na správném umístění senzorů v chumáči (chumáč se během zimy
posouvá, takže nám někdy ze senzoru uteče). Při té příležitosti zkoumáme, jak moc včelám vadí
taková vyrušení. Upozorňujeme předem, že včelaříme v nízkých nástavcích a nemanipulujeme s
jednotlivými plásty. Zjistili jsme, že například přetržení chumáče nadzvednutím nástavku při teplotách
kolem nuly včelstvo sice vyruší, ale během několika hodin se zklidní a nijak mu neublíží. Pokud se
včelaři zdá, že některé ze včelstev divně hučí nebo je na dně napadáno více mrtvolek, nebojte se
udělat takovouto jednoduchou kontrolu. Spíše něco zachráníte, než zničíte.
178. Tip
Pokud má včelstvo v lednu dostatek zásob, můžeme být až do února v klidu. V příloze vidíte, že
spotřeba zásob činí cca 1kg za měsíc. Větší spotřeba určitě přijde při jarním rozkladení matek.

179. Tip
Sice jsme více doma díky zimě a covidu, přesto si můžeme zavčelařit alespoň v počítači. Pokud máte
své poznámky ze včelnice napsané stále na papíru, zkuste si je zadat do evidence v ProBee. Budete je
mít kdykoliv a kdekoliv k dispozici třeba i přes mobilní telefon. Jak to udělat najdete například v
návodu (Uživ.účet/Nápověda, soubory ke stažení/CZ Help a návod k ProBee“). Vyzkoušejte i hlasové
zadávání - https://www.facebook.com/145116136242000/videos/277683283624959.
1.2.2021
180. Tip
Minule jsme vás informovali o tom, že úl lze opatrně otevřít i v zimě, obzvlášť, když máte nízké
nástavky. Udělali jsme si něco jako zimní prohlídku a zjistili, že řada včelstev, která bychom mohli
označit za slabá disponuje překvapivě malým množství zásob. Přitom jsme všechna včelstva na konci
léta nakrmili stejně a dostatečně. Vysvětlení je asi jediné - podzimní skrytá loupež. Proto opět
varujeme, že důvodem možného úhynu včelstev může být nedostatek zásob.
181. Tip
Pozorujeme zajímavé chování včel v zimě. Když se snižuje venkovní teplota, zvyšuje se akustická
aktivita zdravých silných včelstev, která se snaží udržet v chumáči stále stejné podmínky. Naopak
slabá včelstva toto nedokážou a významně utichají. Znamená to, že pomocí akustických senzorů
poznáme kondici a sílu včelstva bez otevření úlu.

182. Tip
Otázka pro ty, kteří mají úlovou váhu - také jste měli v posledních dnech snůšku? My ano, bohužel
byla sněhová. Modrá křivka zobrazuje váhu (prudký nárůst a poté tání sněhu).

Zkusili jste už všechny funkce aplikace ProBee? Pokud ano, zjistili jste, že je velmi rozsáhlá. Pokud ne,
tak vás možná odradilo právě to :) Rozhodli jsme se ulehčit vám práci s ProBee a zorganizovali jsme
instruktážní seminář. Uskuteční se samozřejmě online. Termín - středa 10.2.2021 v 18.00. Pozvánku
odešleme v dalším emailu. Seminář proběhne formou streamu na youtube (bez nutnosti registrace) a
bude k dispozici písemná komunikace formou chat (pro případné dotazy).

24.2.2021
183. Tip
Na semináři předminulý týden jsme ukazovali návod, jak jednoduše zjistit a zadat do ProBee GPS
souřadnice vaší včelnice. Bohužel jsme návod uvedli nepřesně, radili jsme, že stačí zkopírovat
souřadnice z adresního řádku na Google mapách. Ty ale obsahují desetinnou tečku a náš systém
akceptuje místo ní pouze desetinnou čárku. Kdo jste to již zkusil, vezměte to v úvahu.
184. Tip
Vzhledem ke zvyšování teplot můžeme očekávat vyšší aktivitu našich včelstev včetně proletů. Naše
senzory ukazují, že silnější včelstva přes nedávné silné mrazy již kladou a víkendová jarní prohlídka
toto potvrdila.
185. Tip
Připomínáme dnešní seminář v 18:00 a těšíme se zvláště na vás, naše uživatele. Nebojte se
diskutovat. Link zde: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a247ac2175db04351a5c2ed1f69680d57%40thread.tacv2/1613507991200?context=%7b%
22Tid%22%3a%228f5dfc3b-a748-402f-900c-bc4e5527b1fa%22%2c%22Oid%22%3a%2265333643f108-488b-acb9-ec538982f6d9%22%7d
5.3.2021
Jak jsme avizovali, hodláme pokračovat dalším seminářem, tentokrát na téma "Práce s grafy v
ProBee" opět přes Teams ve středu 10.3.2021 v 18:00. Odkaz zde: Práce s grafy
Záznam minulého streamu na téma „Zakládání prohlídek a nahrávání fotografií“ můžete zhlédnout
zde https://youtu.be/f-bT-RJhYpc a odkaz na úplně první stream na téma „Úlový deník ProBee“ je
k dispozici zde https://www.youtube.com/watch?v=FCuVbo_fcpU.
186. Tip
S nástupem teplejších dnů se nám všechna včelstva rozplodovala, jak můžete vidět v příloze z teplot
uvnitř úlu měřených našimi senzory. Rovněž jsme při pozorování na včelnici zjistili významnou
pylovou snůšku. I když jsou ještě chladné noci a některé dny, včely jsou mnohem aktivnější a jen
slabá včelstva se drží stažená v chumáči.

187. Tip
O vyšší aktivitě včelstev svědčí i výstupy z váhy, jak můžete vidět v další příloze. V zimních měsících
byla spotřeba včelstva kolem 1kg za měsíc, teď stoupla na 1kg za týden.

19.3.2021
srdečně vás zveme na další seminář, tentokrát na téma „Tipy a triky v ProBee“. Rádi vás potkáme
24.3.2021 v 18:00 po kliknutí na následující odkaz: Tipy a triky v ProBee.
Záznamy z předchozích seminářů najdete zde:
https://www.youtube.com/channel/UCzOHkUxpFQxCv7HRxqcJtiw
188. Tip
Chcete-li se podívat na živý přenos z naší včelnice včetně prostoru na dně úlu, klikněte na tyto dva
odkazy:
Němčice inside
Němčice outside
Tento pohled bude samozřejmě zajímavější, až bude tepleji.
189. Tip
Odkryli jsme několik vík našich úlů, a i když byly 2 stupně nad nulou, včely se již nedrží pevně
semknuté v zimním chumáči. Hlavně silnější včelstva jsou již více rozprostřená v prostoru úlu. Zřejmě
cítí blížící se jaro a jsou mnohem aktivnější.
26.4.2021
190. Tip
Rádi bychom vám představili naše nové webové stránky. Web Včelařství Machovi funguje jako
rozcestník, kde kromě informací o nás najdete odkazy na všechny stránky námi spravované. Web
Včely na střechách je nový projekt, který letos úspěšně rozjíždíme a více se o něm můžete dozvědět
na těchto stránkách.
191. Tip
Ke konci března jsme si pochvalovali první jarní snůšku, která je vidět i v přiloženém grafu (zelená
křivka = venkovní teplota, modrá křivka = váha). V té době jsme netušili, že se počasí zlomí a vrátíme
se zpátky na konec zimy, takže i když včely spotřebovaly to, co si pracně přinesly, toto období zvládly.
Za uplynulý měsíc váha spíše stagnovala a my doufáme, že se počasí konečně umoudří, aby včelky
mohly začít nosit nektar z právě rozkvetlých trnek.

192. Tip
Na našem posledním semináři jsme účastníky informovali o možnosti živého přenosu z úlu. V
současné době jsme zprovoznili 12 online kamer, které ve vysokém rozlišení streamují pohled na
česna úlů a do podmetů. Podívat se můžete zde: https://www.vcelynastrechach.cz/strechy
7.5.2021
193. Tip
Chystáme významnou změnu stránek a celé aplikace ProBee a rádi bychom vás oslovili s prosbou o
vyplnění krátkého dotazníku, který se toho týká: Dotazník
194. Tip
Máme včely na další střeše, tentokrát na jedné z budov Magistrátu města Plzně, pro který přibydou
další dvě střechy včetně samotné radnice: Magistrát města Plzně - Škroupova
Vzbudili jsme tím ohlas nejen na TV Nova, ale i v ČT24. Odkazy na jednotlivé reportáže v sekci
NOVINKY & MEDIA: https://www.vcelynastrechach.cz/
195. Tip
I přes špatné počasí začaly včely stavět nejen na mezistěnách, ale i v podmetech, jak můžete vidět na
našich kamerách například zde: FST - ZČU Plzeň
25.5.2021
196. Tip
Pozor, letos jsme už zažili první vyrojení. Vy, kdo máte naše senzory, byste na vyrojení měli být
upozorněni systémem ProBee pokud máte správně nastavený infokanál. Předpokládáme, že důvod
vyrojení našeho včelstva byla stísněnost. Nerozšiřovali jsme úlový prostor kvůli letošnímu špatnému
počasí, a to byla chyba.
197. Tip
Jak jsme vás již informovali o našem projektu Včely na střechách, máme v podmetech úlů online
kamery a sledujeme, jak rychle včely dokážou stavět divočinu. V silných včelstvech zastavěly velkou
část prostoru během několika příznivých dnů.
198. Tip
Kdo má úlovou váhu, může sledovat, že včely využívají každého pěkného počasí, aby něco přinesly.
Riziko vyhladovění už nehrozí, ale vytáčení medu bohužel zatím také ne. U nás na Plzeňsku v
současném počasí pouze smutně sledujeme, jak váhy stagnují nebo klesají.
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199. Tip
Před několika týdny se konečně objevilo pár hezkých dnů se snůškou a my jsme si mohli ověřit, že
našim včelám na střechách se daří dobře. Váhy u všech včelstev ve městě stoupají dokonce více než
na naší hlavní včelnici v lese. Snůška byla i na 30m sloupu Techmania Science Center.
200. Tip
V letošním velmi proměnlivém počasí se nám potvrdila správnost orientace na silná včelstva. Oproti
průměrným včelstvům zvládají dobře stavět mezistěny a lépe využijí občasné krátkodobé oteplení ke
sběru nektaru. Přitom jejich spotřeba zásob byla se spotřebou průměrných včelstev srovnatelná.

