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KRÁTKÉ PŘEDSTAVENÍ

Zuzana Hrdinová
Včelařka, absolventka 

SOUV Nasavrky.Včelaří 20 let a navazuje na rodinnou včelařskou tradici.Spoluzakladatelka projektu Včely na střechách.

Jindřiška Hinge
Včelaří 4 roky. Začala

dobrovolnictvím v
celosvětovém  korporátnímprojektu  BeeGreen. Zastřešuje marketing, péči o klienty

a sociální sítě.
Spoluzakladatelka projektuVčely na střechách.

RNDr. Pavel Mach
Autor systému ProBee pro

monitoring a správu včelstev.

Absolvent Matematicko fyzikální 

fakulty UK v Praze a Ekonomické 

fakulty ZČU v Plzni. Majitel IT

společnosti Softech.

Včelaří 40 let a navazuje na

rodinnou včelařskou tradici.

Zakladatel projektu Včely

na střechách.



PR aktivity
•  články v médiích;
•  TV promotion projektu;
•  sociální sítě (Instagram);
•  pravidelné posty a tagování partnerů
•  v týdenních relacích;
•  video dokumenty z míst s tematicky
•  zaměřenou informací, která může být 
•  uzpůsobena na přání klienta
•  v korespondenci s myšlenkou projektu.

Elektronický monitoring včel 
•  nepřetržitý provoz senzorů;

•  kamery s online streamem:
 •  uvnitř úlu;
 •  vně úlu;

•  záznamy o péči o včely v systému
•  ProBee, historie a aktuální informace
•  o stavu včelstev.

Udržitelný projekt pro instituce a firmy
•  podpora ekosystému včel ve městech 
•  a rozvíjení výzkumu na včelstvech jako 
•  jejich chování a stresových stavů;
•  pořádání a organizace seminářů a akcí 
•  pro širokou veřejnost a firmy;
•  v roce 2022 „Jedu v medu“ ve
•  spolupráci s NZM;
•  na rok 2023 naplánovány další aktivity.

Med ve sklenicích s etiketami včetně loga 
partnera a místa původu.

Elektronická dokumentární kniha
o projektu. 

VČELY NA STŘECHÁCH
KRÁTKÉ PŘEDSTAVENÍ



VČELY NA STŘECHÁCH
ČASOVÁ OSA PROJEKTU

6 úlů

2021
Březen

2022
Březen

2021
Duben

2022
Duben

2021
Květen - Červen

2022
Květen - Červen

2021
Červenec - Srpen

2022
Červenec - Srpen

2021
Září - Říjen

2022
Září - Říjen

14 úlů 21 úlů 23 úlů 32 úlů

64 úlů68 úlů68 úlů84 úlů107 úlů



VČELY NA STŘECHÁCH
2022 V DATECH

Vytočeno celkem
kg medu

1,3 tis. 1,2 mld. 17,5 mil. 876 tis. 1,6 mil.

Záznamy
akustických frekvencí

Záznamy
teplot uvnitř úlů

Záznamy
hmotností úlů

Záznamy
GPS pozic úlů


