
NAŘÍZE NÍ
Krajské veterinární spráry pro Moravskos|ezský kraj

č. 212007
ze dne 07.08.2007

o mimořádných veterinárních opatřeních k převenci a tlumení íebezpeěné nákazy -
moru vče|iho plodu

Krajski veterinámí správa pro Moravskoďezsbý lřaj jakj věcně a mísblě příslušný sp|í!Ťrí
orgán podle s 47, odst. 1' písnr. b) a $ 49' odst 1, písm. c) ztíkona č. 166/1999 Sb. o
veteliniá.mí péči a o zrněně někt,eých souúsejících zákonů (veteriaámí zÁkon), ve znění
pozdějších předpisů, lyhlašuje v soulďu s $ 54 a $ 76, odst. 3 citovaného zákona toto

na ř i zen i  k ra j  ské ve te r in  á rn i  s  p  r ávy

o mimořádných veterinrárních opatřeních k prevenci a tlumení uebezpďíé ÚÁkazy - moŤu
včelího plodu

Článek 1

Poučení o luÁkaze
a) Mor včelího plodu je nebezpeční nÉkaza ÍJÍeyážně postihující zavíčkovaný včelí plod.

Původcem je Paenibacillus larvae' dříve ozračovaný Bacillus larvae, white (1904)' gram-
poátiwí tyčinkovitý milTob' který vytváŤí nimořídně odolaé spóry.

b) Ná.kaza se šíŤí fufikovanou potravor! zalétlými včelami a roji, loupež, i!fikovanými pláýy,
í y a včelďslcým pŤíslušeÚstvím. Nákazu mohou rozšřovat i roztoči ajiní škticlci.

c) Spóry Paenibacillus larvae se dostanou s potravou do txávícího taktu larev pnních instarů
(ote!Ťený plod)' kde 1Yklíčí, poínoží se, ničí bunky žaludeční \.ýstelky a proniknou do
hemobm& a dalších tě1esných tkíní.

d) Příaaky se projeví až u zal'íčkovaného plodrr. Plást bývá nepraúdelně zakladen
(mezeroviý plod), víčkajsou ztrnavlá propadlá' občas proděravělá. Napadené larvy mění
banrr z perleťově bílé na šedoŽutou až tnavohnědou a pŤeměňují se v lepkavou,
hlenovitou hmotu lÍerlÁ se dá z buněk v}'táhnout jako vlrákno ďouhé několik centimetrťr.
Konečným stádiem rczložení lany je příškvar' kteý pevně lpí rra spodní stěně buňky.

Článek 2

v Moravskoslezskéú lcaji byla .výúášena obniska moru včelího plodu v katašrech obcí a
místních částech: Smilovice, Vělopolí,' Ropice, osůvky, Tyr4 Dolní Liš1ná olďichovice'
Celadná Nová Ves, ostravice, Dolní Žukov, Česlcý Těšíq chotěbuz, Trojanovice, Loučky
nad odrou' Paskov, Václavovíce. V ohniscích byla naŤízena mimoŤádná veteriÍární opatření
ke zdo|6ia zamezeú šíření nebezpďné nákazy molu včelího plodr1l.Ťená bylajednotlivým
chovatelům včel uložena příslušíým roáo<lnutím Krajské veterinámi spnívy pro
Moravskoslezský kai.



Kolem ohnisek je vymezeno ochranné pásmo' které zalrmuje katastry obcí a mistních části:
-- Okres Karviná - Čestcý Těšín, Mosty u českého Těšin., Mistřovice, Koňákov, Horni
Zukov, Dolní Zukov, staÍislavice' Chotěbuz' Podobora, zpupná Lhota' Albrechtice,
Louky nad olší' Dolni Těrlicko' HorDí Těrlicko, Hřadiště,
- okres Frýdek-Místek - Třinec (staré Město), osůvky, český Puncov, Kojkovice'
Konská, Kanada, Horní Lištná' Dolní Lištná, Nebory, oldřichovice' Tyra, cuty,
Lyžbice, Ropice, Řeka, Smilovice, střítež, vě|opolí, Hnojník, Komorní Lhotka,
Třsrrovice, ostravicel, Staré Hamry 2, čekdná, Ma|enovice, Pstruží, Frýdlant n.o.,
Nová ves' KuÍčice p.o.' Lubno' Karpentná' Vendryně Zao|ší' Košařiqka' Kaňovice,
sed|iště' Repiště' Paskov, oprechtice, zsbeň,
. okres Nový Jičín - Trojanovice' Frenštát p.R.' Tichá' odry' Dobešov, Loučky nad
odrou, vítovka, Heřmatrice u oder, Jakubčovice nad Odrou
- okres ostřava _ Hřabová, Nová Bělá, vratimov' Horíí Datyně, Vác|avovice, Šenov

1. V ochranném prísmu se nařizuje:
a) Zákaz přemisťování včelstev' včelařských potř€b a zařizení 0(Iomě noÚch a nepouŽitých)

z ochÍanného piásma.
b) Zavče|ení ohniska je možno povolit po 3 měsících od doby likvidace ohnisk4 včely musí

pocllizet z kontrolovaných zdrojů. Doporučuje se nová včelstva umístit na místo' které
bezprostředně nesouvisí s likvidovaným obniskem.

c) Z klinicky zdraých včelstev v ocbřanném prásmu může bý med uvolněn do oběhu jen po
labo|atornim vyšeaení na přitomnost spór Paenibacil|us larvae. v případě poátivního
nálezu může být zpÍacovrínjen za kontrolovaných podmínek v pekárenském průmyslu. Na
jeho přepralrr vystaví KVs veteřiniimí osvědčení. s ostatními včelími plodukty
z ochranného prásma může bý nakládríno bez omezeni. Na tj.to produkty se nevztahuje
omezení podle nďízení Rady a EP (Es) č. |774/2002,kapitol'aIX.

d) V ochranném pásmu provést vyšetření všech včelstev se zaměřením na diagnostiku moÍu
vče|ího plodu. Toto vyšetření bude provedeno prohlidkou včelstev s rozebriíním díla
pracovníkem krajské veterinámí správy, privátním veteriniimím lékďem' proškoleným
plohlížitelem včel nebo bakteriologick:fon vyšetřením měli získané během vegetačního
období anebo směsných vzorků zimní měli. orgarrizaci prolrlídek nebo zjištění odběru
vzorků pro bakteňologické vyšetřeni zajistí přis|uŠné Zo ČsV. o provedených
prohlídkách bude pořízen ziÚLaÍÍL, klery Zo Čsv předají rra přislušné inspektoráty
KEjské veterinámi sprá\ry pro Molavskoslezský kraj. Rovněž tak odevzdají na příslušné
insr'ektonity vzorky měli k vyšetřeni vSVÚ, pokud budou včelstva vyšetřovlína
bakteriologickým vyšeťením vzořků měIi získané během vegetačního období. Uvedená
vyšetření budou plovedena v roce 2007, případně v dalšich letech v návaznosti na
veteriniími opatření v ohniscich.

2. Pozorovací doba se stanovuje na dobu 1 roku od lryhlášeni ohniska nákazy, pokud nebude
zjištěn další případ moru včelího plodu anebo nebude vysloveno podezieli z ni&a4.

čIánek 3

ve všech vče|stvech v ochranÍIém piismu a mimo ně nutno dodÍžovat následující preventivní
opatření:

a) zjišťování příčin zimních úhynů a slábnutí včelstev'
b) nepoužívání medq pylu' plrístů a vosku z oblastí s nezniímou niíkazovou sifuací pro

krmeni a chov včel.



zamezení přistupu včel do neobsazených ulů a včelího díla,
udržovlání prázdných úlů bez včelího díla'
vyhledávlání a utrácení divoce žijících včelstev a rojů neznámého původu,
provádění pruběžné desfufekce úlů' ásobních plástťr, včelďských potř€b a pomůcek'
povinné ošetlení vosku při l 17 "C po dobu 60 minut ve všech komerčních rrýrobnrích
mezistěn, nebo 150 .C po dobu 5 _ l0 minu!
nezaiazoyáni včelího ďla" nedesinfikovaných 'íů' potřeb a zaŤiztni do chovů včel,
zejména pfi neaBlosti nákazové situace v místě původ\
soustavné omezoviiní intenzity varroázy'
zýýšená bdělost po dobr.r nejméně 5 let po zániku ohniska a ochlanného pásma'

ČHnek4 ,

Při zjištění moru včelího p|oduje zakrázámo včelstva léčit.

čhnek 5

Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto nařízením budou provádět oÍgány státni
splávy ve věc€ch veterinámí péče. za porušení povinností stanovených tohoto nařízeni bud€
uložena pokuta podle s 7l nebo 72 veteriniiŤního zrákona.

Článek ó

Toto nďízení nabý"ýá platnosti a ríčiÍmosti dnun nrásledujícím po dni jeho vyl ášení. Dnem
lyblášení je prr"ní den jeho vyvěšeni na uřední desce Krajského riřadu Momvskoslezského
kÍaje.

Č|ánek 7

Doba platnosti tohoto naízení se stanovuje až do odvoláni. RuŠí se Nařízení Krajské
veterinrárrrí spnivy pro Moravskoslezský kaj ě. I/20o'l ze dÍIe 30.04.200,|.

MvDr' Jaromír Políš€k
řediteI
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vyvěšeno na úiední desce
Krajského uřadu Moravskoslezského kraje
Dne 08.08.2007

vyvěšeno na úfud.ní desce
Městského (obecÍiho) lrřadu
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Sejmuto dne. Sejmuto dne.


