Č. j. SVS/2021/061452-H

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen KVSH)
jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen “veterinární
zákon“), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1, § 54 odst. 1, odst. 2 písm.
a), odst. 3 a § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření:
při výskytu nebezpečné nákazy

moru včelího plodu
v chovech včel v regionu Královéhradeckého kraje,
k zamezení jejího šíření a k jejímu zdolání.

ODDÍL I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1

Poučení o nákaze
1)

Mor včelího plodu je nebezpečná nákaza včel postihující převážně zavíčkovaný plod. Původcem
je tyčinkovitý pohyblivý mikrob Paenibacillus larvae, který vytváří mimořádně odolné spory schopné
přežívat i několik desítek let. Nákaza se šíří infikovanou včelí potravou, zalétlými nemocnými
včelami, loupeží, infikovanými plásty, úly a včelařskými potřebami. Nákazu mohou rozšiřovat i
roztoči a jiní škůdci. Spory původce nákazy se dostanou potravou do trávicího traktu larev prvních
instarů (otevřený plod), kde vyklíčí, mikrob se pomnoží, zničí buňky žaludeční výstelky, pronikne
do hemolymfy a tím do dalších tkání larvy, která hyne těsně před zakuklením. Nejkritičtějším dnem
je 5. den života larvy, kdy jsou larvy navštěvovány krmičkami nejčastěji a intenzívně krmeny.

2)

Příznaky se projeví až u zavíčkovaného plodu. Plást je nepravidelně zakladen (mezerovitý plod),
víčka jsou ztmavlá, propadlá, místy proděravělá. Napadené uhynulé larvy mění barvu z perleťově
bílé na šedožlutou až tmavohnědou a přeměňují se v lepkavou hlenovitou hmotu, která se dá
z buněk vytáhnout jako vlákno dlouhé i několik centimetrů. Konečným stadiem rozkladu larvy je
tvrdý příškvar, který pevně lpí na spodní stěně buňky.

3)

Včelstvo slábne, protože postupně hyne i nenakažený plod v důsledku podvýživy a nedostatku
tepla a matka klade v důsledku nedostatečného krmení mladuškami i menší počet vajíček.
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Čl. 2

Diagnostika
1)
2)

Diagnóza se stanoví na základě klinického vyšetření včelstva spojeného s rozebráním včelího díla
včetně vyšetření včelího plodu a plástů s mezerovitým plodem nebo příškvary. Pozitivní nebo
podezřelý klinický nález musí být potvrzen laboratorním vyšetřením.
K laboratornímu vyšetření v akreditované laboratoři se zasílá:
a) vzorek celého plástu s podezřelým plodem, případně výřez z plástu o velikosti nejméně
10 x 15 cm s podezřelým klinickým nálezem, nebo
b) vzorek celého plástu s klinickým nálezem příškvarů, případně výřez z plástu o velikosti
nejméně 10 x 15 cm, nebo
c) vzorek medných zásob ze zásobních plástů o hmotnosti minimálně 20 g z 1 plástu, nebo
d) směsný vzorek medu o hmotnosti minimálně 250 g z 1 stanoviště, nebo
e) směsný vzorek zimní nebo letní úlové měli od maximálně 10 včelstev (od maximálně 25
včelstev v případě vyšetření před přemísťováním a ve vyšších chovech včel produkujících
matky nebo oddělky) v 1 vzorkovnici.
Čl. 3

Léčba
Jakékoliv léčení moru včelího plodu je zakázáno
Čl. 4

Prevence
K preventivním opatřením patří:
a) zjišťování příčin zimních úhynů a slábnutí včelstev,
b) zákaz používání plástů, vosku, medu a pylu z oblastí s neznámou nákazovou situací k chovu
a ke krmení včel,
c) sledování komerčních chovů matek a výroby mezistěn,
d) pravidelná obměna včelího díla,
e) zamezení přístupu včel do neobsazených úlů a k včelímu dílu,
f)
udržování prázdných úlů bez včelího díla,
g) vyhledávání a utrácení rojů neznámého původu a divoce žijících včelstev,
h) provádění průběžné dezinfekce úlů, zásobních plástů, včelařských potřeb a pomůcek,
i)
ošetření vosku při teplotě 117°C po dobu 60 minut ve všech provozovnách vyrábějících
mezistěny,
j)
pravidelné bakteriologické vyšetřování dováženého medu a medu, který je předmětem
obchodování,
k) namátkové vyšetřování tuzemského medu,
l)
nezařazování včelího díla, nedezinfikovaných úlů, včelařských potřeb, pomůcek a zařízení
do chovu včel, zejména v případě neznalosti nákazové situace v místě a době jejich původu,
m) pravidelné plošné preventivní prohlídky,
n) laboratorní vyšetřování plástů ze zimních úhynů včelstev,
o) pravidelné vyšetřování zimní měli v rizikových oblastech, ve vyšších chovech včel
s komerční produkcí matek, oddělků nebo včelstev a před přemísťováním včelstev,
p) soustavné omezování intenzity varroázy,
q) zvýšená bdělost po dobu nejméně 5 let po zániku ohniska nákazy a zrušení ochranného
pásma,
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r)

likvidace nepoužívaných prázdných úlů a chovatelských zařízení, pokud nejsou
zabezpečeny proti vniknutí včel.

ODDÍL II
OCHRANNÁ A ZDOLÁVACÍ OPATŘENÍ
Čl. 5

Ohnisko nákazy
Ohniskem nebezpečné nákazy – moru včelího plodu se vymezuje stanoviště včelstev, ve
kterém byl při laboratorním vyšetření vzorků plodových plástů odebraných od podezřelých včelstev
prokázán původce nákazy. KVSH nařídila svým rozhodnutím dne 15. 05. 2020 mimořádná veterinární
opatření v novém ohnisku nákazy na katastrálním území číslo 741825, Roudnička (Hradec Králové).
Čl. 6

Opatření v ohnisku nákazy
V ohnisku nákazy, vymezených v článku 5 tohoto nařízení Krajská veterinární správa Státní
veterinární správy pro Královéhradecký kraj nařídila utracení včelstev s potvrzeným výskytem nákazy
moru včelího plodu a jejich okamžité spálení spolu s úly a desinfekci veškerého včelařského
příslušenství a nástrojů, které přišly nebo mohly přijít do styku se včelstvem s potvrzeným výskytem
nákazy a následné provedení závěrečné dezinfekce
Čl. 7

Ochranná pásma
1)
2)

Kolem ohniska nákazy, vyjmenovaného v oddílu II, článku 5 tohoto nařízení se na území
Královéhradeckého kraje vymezuje ochranné pásmo v okruhu 3 km.
Seznam katastrálních území, obcí a jejich místních částí zahrnutých do ochranného pásma
vymezených podle článku 7, odst. 1 je následující:

Obec

Katastrální území

Hradec Králové

613878

Březhrad – celé katastrální území

Hradec Králové

647047

Hradec Králové

647101

Hradec Králové

647187

Třebeš – celé katastrální území
Pražské Předměstí – východní část katastru, hranici
tvoří Rašínova třída
Nový Hradec Králové – jihozápadní část katastru,
ohraničena ul. Selicharova, Brožíkova, Mandysova,
Brněnská, Na Brně, U Parku, Rybova, Hradečnice

Hradec Králové

647225

Kluky – celé katastrální území

Hradec Králové

741825

Roudnička – celé katastrální území

Vysoká nad Labem

788082

Vysoká nad Labem – celé katastrální území
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Seznam místně příslušných ZO ČSV, o. s.
NÁZEV ZO ČSV, o.s.
ZO ČSV Hradec Králové
Čl. 8

Opatření v ochranném pásmu
1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

Veškeré přesuny včelstev i matek z ochranných pásem vymezených v článku 7 se zakazují.
Přemísťování včelstev a matek uvnitř ochranného pásma může Krajská veterinární správa Státní
veterinární správy pro Královéhradecký kraj povolit svým rozhodnutím vydaným na základě žádosti
chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsných vzorků měli
na původce moru včelího plodu, vyšetření nesmí být starší než 4 měsíce. Krajská veterinární
správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj může povolit přemístění včelstev nebo
oddělků do ochranného pásma svým rozhodnutím vydaným na základě žádosti chovatele
v případě, že účelem takového přemístění je obnovení chovu včel, včelstva původu prokazatelně
pochází ze stanovišť, která se nacházejí v oblastech bez veterinárních omezení a že všechna
včelstva na stanovišti původu byla vyšetřena s negativním výsledkem na přítomnost původce
nákazy, přičemž poslední vyšetření nesmí být starší než 12 měsíců a minimálně 1 vyšetření se
musí týkat vzorků zimní měli. Přemísťovaná včelstva na stanovišti místa určení musí být umístěna
do nových a dosud nepoužitých úlů.
Všem chovatelům včel v obcích a jejich místních částech v ochranném pásmu, organizovaným i
neorganizovaným v Českém svazu včelařů, o.s., se nařizuje provést v nejbližším možném termínu,
kdy to klimatické podmínky dovolí, nejpozději však do 30. 6. 2021, prohlídky svých včelstev spojené
s rozebráním díla a v případě zjištění příznaků nákazy neprodleně o tom uvědomit úředního
veterinárního lékaře Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj,
prostřednictvím těchto možných kontaktů: tel.: 720 995210, 770 125583, e-mail:
epodatelna.kvsh@svscr.cz
Všem chovatelům včel v obcích a jejich místních částech v ochranném pásmu se nařizuje nejdéle
do 30. 6. 2021 vložit na dna všech svých úlů dvojité podložky se zasíťovaným dnem pro odběr
měli. V případě, že v závislosti na typu úlu nebude možné měl ze stanoviště odebrat, chovatel
bezodkladně oznámí tuto skutečnost místně příslušné ZO ČSV nebo příslušnému pracovišti KVSH
spolu s čísly úlů, kterých se to týká.
Všem chovatelům včel uvedeným v odst. 3., se nařizuje po uplynutí alespoň 15 dnů ode dne vložení
podložek na dna úlů, nejdéle však 31. 7. 2021 vyjmout podložky z úlů, vložit je jednotlivě do obálek,
každou obálku označit adresou chovatele včel a jeho registračním číslem, registračním číslem
stanoviště včel a číslem úlu, ze kterého podložka pochází. V případě, že se nepodaří zachytit
na vložených podložkách žádnou měl, chovatel bezodkladně oznámí místně příslušné ZO ČSV
nebo příslušnému pracovišti KVSH tuto skutečnost spolu s čísly úlů, kterých se to týká.
Všem chovatelům včel uvedeným v odst. 4. se nařizuje zajistit odevzdání řádně označených obálek
s podložkami zkompletovanými za každé své jednotlivé stanoviště včelstev místně příslušné ZO
ČSV nebo v případě včelařů neorganizovaných v ČSV na příslušné pracoviště Krajské veterinární
správy Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj, a to nejpozději do 7. 8. 2021. ZO ČSV
zajistí pořízení hromadné přílohy k objednávce za celou základní organizaci a zajistí bezodkladné
předání vzorků na místně příslušné okresní pracoviště KVSH, která po kontrole úplnosti vyhotoví
objednávku k vyšetření a zajistí odeslání vzorků do akreditované laboratoře.
Směsné vzorky měli budou vyšetřeny v souladu s Opatřením obecné povahy MZ č.j. 57174/2020MZE-18141 – Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2021, kapitola 10. Včely,
kód EpM 160 Mor včelího plodu, vyšetření směsných vzorků měli v ochranném pásmu.
Těm chovatelům včel, kteří oznámili skutečnosti znemožňující odběr vzorků podle odst. 3., anebo
v případech, kdy nebyla na vložených podložkách žádná měl zachycena, se nařizuje v nejbližším
možném termínu, kdy to klimatické podmínky dovolí, nejpozději však do 31. 10. 2021 zajistit
provedení klinických prohlídek v inkriminovaných úlech s rozebráním včelího díla. Prohlídky
spojené s případným odběrem vzorků musí být provedeny za účasti úředního veterinárního lékaře
KVSH.
Těm chovatelům včel, v jejichž odevzdaných vzorcích měli bude v akreditované laboratoři zjištěn
původce moru včelího plodu se nařizuje zajistit bezodkladné provedení prohlídek všech svých
včelstev postupem podle odst. 6.
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9)

Všem chovatelům včel v obcích a jejich místních částech vyjmenovaných v ochranném
pásmu, organizovaným i neorganizovaným v Českém svazu včelařů, o.s. se nařizuje odebrat
od svých včelstev směsné vzorky zimní měli v roce 2022 z jednotlivých stanovišť získané
řádným ometením podložek.
Odběr vzorků měli musí být proveden až za minimálně 30 dnů od posledního ošetření včelstev
proti varroáze.
Získaná měl musí být vložena do speciálních vzorkovnic a tyto musí být řádně označeny adresou
chovatele, stanovištěm včelstev a čísly úlů.
Do jedné vzorkovnice se vloží směsný vzorek měli získaný smícháním dílčích vzorků
od maximálně 10 včelstev.
Odebrané vzorky budou vyšetřeny v akreditované laboratoři současně na přítomnost spor původce
moru včelího plodu i varroázu.
10) Chovatelům včel se nařizuje odevzdat odebrané a řádně označené vzorky měli k vyšetření
pověřeným pracovníkům místně příslušné ZO ČSV nejpozději do 31. 1. 2022 nebo na příslušné
pracoviště KVSH v případě včelařů neorganizovaných v ČSV. Směsné vzorky měli budou
vyšetřeny v souladu s Opatřením obecné povahy MZ č.j. 57174/2020-MZE-18141 – Metodika
kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2021, kapitola 10. Včely, kód EpM 160 Mor
včelího plodu, vyšetření směsných vzorků měli v ochranném pásmu.
11) Místně příslušným ZO ČSV se nařizuje u odevzdaných vzorků zkontrolovat úplnost a správnost
označení, vyplnit přílohy k objednávce na vyšetření za všechny včelaře se stanovišti včelstev trvale
registrovanými u příslušné ZO ČSV a vzorky spolu s řádně vyplněnými přílohami k objednávce
vyšetření předat nejpozději do 10. 2. 2022 na místně příslušné okresní pracoviště KVSH,
které vyhotoví objednávku na vyšetření a zajistí odeslání vzorků do akreditované laboratoře.
12) Všem chovatelům včel se nařizuje neprodleně hlásit podezření z výskytu nákazy – moru včelího
plodu kterémukoliv úřednímu veterinárnímu lékaři Krajské veterinární správy Státní veterinární
správy pro Královéhradecký kraj.
13) Všechny roje neznámého původu se nařizuje utratit a okamžitě neškodně odstranit spálením.
Čl. 9

Zacházení s medem
a ostatními včelími produkty
Med a ostatní včelí produkty získané od klinicky zdravých včelstev v ochranném pásmu mohou
být uváděny do oběhu bez jakéhokoliv omezení. Veškerý med z ochranného pásma se zakazuje
používat ke zkrmování včelám.

ODDÍL III
ZDOLÁNÍ NÁKAZY
Čl. 10

Pozorovací doba
1)
2)

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj stanovuje délku
trvání pozorovací doby na 1 rok od data nabytí účinnosti tohoto nařízení.
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj může změnit nebo
ukončit některá nařízená mimořádná veterinární opatření, jestliže vzhledem k epizootologickým
informacím nejsou již tato opatření nezbytná a nehrozí nebezpečí šíření nákazy, anebo může
nařídit další nezbytná opatření v případě zhoršení nákazové situace.
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Čl. 11

Zdolání nákazy
Nákaza bude prohlášena za zdolanou a mimořádná veterinární opatření budou zrušena, jestliže
v ochranných pásmech nedojde v průběhu pozorovací doby k laboratorně potvrzenému výskytu moru
včelího plodu.
Čl. 12

Sankce
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních
opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit
pokutu až do výše:
a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
Čl. 13

Společná a závěrečná ustanovení
Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a)
veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den
jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Vyhlásí se tak, že se vyvěsí
na úřední desce krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně
15 dnů.
Dnem účinnosti tohoto Nařízení se zrušuje nařízení Státní veterinární správy č.j.
SVS/2020/048454-H ze dne 21. 5. 2020.

V Hradci Králové dne 17.05.2021

MVDr. Aleš Hantsch
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj
podepsáno elektronicky

Obdrží:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Magistrát města Hradec Králové
Obec Vysoká nad Labem
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