Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Olomoucký kraj
třída Míru 101, 779 00 Olomouc
Č. j. SVS/2013/042785-M

Nařízení Státní veterinární správy

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, (dále také „KVS
Olomouc“), jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 47 odst. 4 a odst. 8 a §
49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících
zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále také „veterinární zákon“), v souladu
s ustanovením § 54 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a odst. 3 veterinárního zákona a § 15 veterinárního
zákona nařizuje tato

mi mo ř á d n á v e t e r i n á r n í o p a t ř e n í
k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy – moru včelího plodu .

Čl. 1
Toto nařízení je závazné pro všechny chovatele včel s chovy včel umístěných na katastrálních
územích vyjmenovaných v článku 2 tohoto Nařízení SVS č.j. SVS/2013/042785-M, a to bez ohledu
zda jsou organizovaní v Českém svazu včelařů (dále jen ČSV) nebo v jiné organizaci nebo
neorganizovaní. Mimořádná veterinární opatření (ochranná a zdolávací opatření) se nařizují
k zajištění ochrany zdravých chovů včel před nebezpečnou nákazou – morem včelího plodu a
jejímu zdolání, a to vzhledem ke zjištění výskytu této nebezpečné nákazy – moru včelího plodu,
potvrzeného nálezem původce této nákazy laboratorním vyšetřením a návazně vymezených ohnisek
nákazy v následných chovech včel chovaných na stanovištích včel v Olomouckém kraji:
Rozhodnutím KVS pro Moravskoslezský kraj pod č.j. SVS/2013/033272-T ze dne 20.5.2013
v katastru obce Rešov, k.ú. 740179, s účinností od 20.5.2013.
Rozhodnutím KVS Olomouc pod č.j. SVS/2013/033775-M ze dne 20.05.2013 v katastru obce
Stražisko, k.ú. 756555, s účinností od 20.5.2013
Rozhodnutím KVS Olomouc pod č.j. SVS/2013/033944-M ze dne 21.05.2013 v katastru obce
Bedřichov, k.ú. 713121, s účinností od 21.5.2013
Rozhodnutím KVS Olomouc pod č.j. SVS/2013/034370-M ze dne 22.05.2013 v katastru obce
Líšnice u Mohelnice, k.ú. 685119, s účinností od 22.05.2013
Rozhodnutím KVS Olomouc pod č.j. SVS/2013/034374-M ze dne 22.05.2013 v katastru obce
Líšnice u Mohelnice, k.ú. 685119, s účinností od 22.05.2013
Rozhodnutím KVS Olomouc pod č.j. SVS/2013-034662-M ze dne 23.05.2013 v katastru obce
Bludov, k.ú. 605816, s účinností od 23.05.2013
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Rozhodnutím KVS Olomouc pod č.j. SVS/2013/035381-M ze dne 28.05.2013 v katastru
Pěnčín, k.ú. 719200, s účinností od 28.05.2013
Rozhodnutím KVS Olomouc pod č.j. SVS/2013/035692 ze dne 28.05.2013 v katastru
Filipová, k.ú. 687065, s účinností od 28.05.2013
Rozhodnutím KVS Olomouc pod č.j. SVS/2013/037496-M ze dne 05.06.2013 v katastru
Niva k.ú. 704661, s účinností od 05.06.2012
Rozhodnutím KVS Olomouc pod č.j. SVS/2013/038264-M ze dne 06.06.2013 v katastru
Staré Město, k.ú. 754528, s účinností od 06.06.2013
Rozhodnutím KVS Olomouc pod č.j. SVS/2013/038264-M ze dne 06.06.2013 v katastru
Velké Losiny , k.ú. 779083, s účinností od 06.06.2013

obce
obce
obce
obce
obce

Čl. 2
Zřízení ochranného pásma
Ochranným pásmem (OP) vymezeným v okruhu 5 km kolem výše uvedených ohnisek nákazy,
s přihlédnutím k zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem
vymezují katastrální území níže uvedených obcí nebo jejich místních částí:
V k.ú. obce Rešov – č.k.ú. 740179, okres Bruntál, Moravskoslezský kraj – obce Křivá (626465),
Horní Dlouhá Loučka (626457) - na okrese Olomouc
V k.ú. obce Stražisko - č.k.ú. 756555 – obce obce Bělecký Mlýn (792381), Budětsko (615323),
Čunín (624381), Dvorek (679208), Hluchov (639893), Holubice (736589), Hrochov (684597),
Jednov (759121), Kandia (679208), Křemenec (624390), Maleny (756539), Nová Dědina u Konice
(705047), Pěnčín (719200), Přemyslovice (734659), Ptení (736589), Ptenský Dvorek (736589),
Růžov na Moravě (756547), Seč u Lipové (684619), Slavíkov (615323), Stražisko (756555),
Suchdol u Konice (759121), Štarnov u Přemyslovic (734667), Zavadilka (615323), Zdětín na
Moravě (792381) - na okr.Prostějov;
V k.ú. obce Bedřichov - č.k.ú. 713121 – obce Mladoňov u Oskavy (697010), Václavov u Oskavy
(697028), Třemešek (713155), Bedřichov u Oskavy (713121), Oskava (713147), Nemrlov
(798193), Mostkov (713139) - na okr. Šumperk
V k.ú. obce Líšnice - č.k.ú. 685119 – obce Bušín u Studené Loučky (758213), Křemačov
(675725), Lechovice u Pavlova (718459), Libivá (682926), Líšnice u Mohelnice (685119), Loštice
(686883), Mírov (695521), Mírovský Grunt (695548), Mohelnice (698032), Moravičany (698610),
Pavlov u Loštic (718467), Podolí u Mohelnice (724327), Radnice (738131), Studená Loučka
(758221), Svinov u Pavlova (718475), Újezd u Mohelnice (773760), Vacetín (780651), Veselí u
Mohelnice (780669), Vyšehorky (685127), Zavadilka (718483), Žádlovice (686891) - na
okr. Šumperk
Bezděkov nad Třebůvkou (608688), Jeřmaň (608726), Podolí u Bouzova (724301) - na okr.
Olomouc.
V k.ú. obce Bludov - č.k.ú. 605816 – obce Bartoňov (600954), Bludov (605816), Bohutín nad
Moravou (606715), Brníčko u Zábřeha (609935), Dlouhomilov (626643), Dolní Studénky
(630209), Dolní Temenice (764442), Horní Temenice (764469), Hrabenov (646393), Chromeč
(654221), Klášterec (665606), Kolšov (668613), Lesnice (680214), Postřelmov (726176),
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Postřelmůvek (726184), Radomilov (600962), Rovensko (742058), Sudkov (758779), Šumperk
(764264), Vyšehoří (788481) - na okr. Šumperk
V k.ú. obce Pěnčín - č.k.ú. 719200 – obce Bělecký Mlýn (792381), Čechy pod Kosířem (618926),
Dvorek (679208), Hluchov (639893), Kandia (679208), Krakovec na Moravě (679194), Laškov
(679208), Nová Dědina u Konice (705047), Pěnčín (719200), Přemyslovice (734659), Slavíkov
(615323), Služín (755273), Stařechovice (755281) - na okr.Prostějov,
Drahanovice, (631477), Kníničky (631477), Lhota pod Kosířem (631493), Ludéřov (631507),
Náměšť na Hané (701548), Olbramice (781991), Střížov (631477) - na okr.Olomouc;
V k.ú. obce Filipová - č.k.ú. 687065 - obce Bukovice u Velkých Losin (616028), Filipová
(687065), Kociánov (687081), Kouty nad Desnou (687073), Loučná nad Desnou, Maršíkov
(691909), Pekařov (660370), Petrov nad Desnou (719790), Přemyslov (687090), Rejhotice
(687103), Sobotín (752061), Velké Losiny (779083), Vernířovice u Sobotína (780235) - na okr.
Šumperk
V k.ú. obce Niva - č.k.ú. 704661 – obce Bousín (608645), Drahany (631523), Niva (704661),
Otinoves (716553) , Repechy (608653), Rozstání (742490) - na okr.Prostějov;
V k.ú. obce Staré Město - č.k.ú. 754528 – obce Branná u Šumperka (609447), Habartice
u Jindřichova (660353), Hynčice pod Sušinou (653926), Chrastice (653934), Kunčice
pod Kralickým Sněžníkem (677086), Malé Vrbno (754510), Nová Seninka (757756), Staré Město
pod Kralickým Sněžníkem (754528), Stříbrnice (757764), Šléglov (781801), Velké Vrbno
(754544), Vikantice (781819), Vysoké Žibřidovice (788368) - na okr. Šumperk
V k.ú. obce Velké Losiny – č.k.ú. 779083 - obce Bukovice u Velkých Losin (616028), Filipová
(687065), Kociánov (687081), Loučná nad Desnou, Maršíkov (691909), Pekařov (660370), Petrov
nad Desnou (719790), Rapotín (739359), Rejhotice (687103), Rejchartice u Šumperka (740039),
Sobotín (752061), Velké Losiny (779083), Vernířovice u Sobotína (780235), Žárová (794643) - na
okr. Šumperk
Čl. 3
Opatření v ochranném pásmu
Všem chovatelům včel, jejichž stanoviště včelstev se nachází na území tímto předpisem
vymezených ochranných pásem dle Článku 2. tohoto Nařízení se nařizuje:
(1) Provést neprodleně prohlídku včelstev s rozebráním včelího díla a to chovateli včel
samotnými nebo k tomuto úkonu oprávněnými prohlížiteli ČSV. O výsledku prohlídky
včelstev s důvodným podezřením na výskyt moru včelího plodu (zjištění onemocnění plodu
s příznaky moru včelího plodu) informovat Krajskou veterinární správu Státní veterinární
správy pro Olomoucký kraj, třída Míru 101, 779 00 Olomouc, tel. č. 585700730,
585700731,
ID datové
schránky:
7xg8dcq,
fax:
585700746,
e-mail:
epodatelna.kvsm@svscr.cz
(2) Při prohlídce včelstev je nutné použít ochranné rukavice (gumové nebo pro jednorázové
použití). Po skončení prohlídky provést dezinfekci rukou, oděvu, obuvi a gumových
rukavic.
(3) Zákaz přemísťování včelstev a matek z ochranného pásma. Přemístění včelstev a matek
v rámci ochranného pásma je možné jen se souhlasem KVS Olomouc, vydaným na základě
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žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku
měli na přítomnost původce moru včelího plodu. Nezařazování včelího díla,
nedezinfikovaných úlů, včelařských potřeb, pomůcek a zařízení pocházejících z nákazově
neznámých zdrojů do chovu včel.
(4) V pozorovací době sledovat zdravotní stav včelstev, provádět pravidelný úklid, zejména
likvidaci a neškodné odstraňování neupotřebitelného materiálu nejlépe spálením a
průběžnou dezinfekci stanovišť. Jako dezinfekční prostředek je možno použít prostředky
účinné proti původci předmětné nákazy, např. roztok 0,5 % chlornanu sodného s 5 %
hydroxidu sodného za dodržení bezpečnostních opatření nařízených výrobcem.
(5) V katastrálních územích nově vymezených ochranných pásem zajistit odběr vzorků aktuální
včelí měli ze všech úlů na stanovištích včelstev a jejich neprodlené bakteriologické vyšetření
na původce moru včelího plodu, pokud toto vyšetření nebylo již provedeno v posledních 12
měsících. Jedná se o stanoviště včelstev umístěná v katastrálních územích Drahanovice
(631477), Kníničky (631477), Lhota pod Kosířem (631493), Ludéřov (631507), Náměšť
na Hané (701548), Olbramice (781991), Střížov (631477) - na okrese Olomouc, Holubice
(736589), Hrochov (684597), Jednov (759121), Rozstání (742490), Seč u Lipové (684619),
Služín (755273), Stařechovice (755281) - na okrese Prostějov, Branná u Šumperka
(609447), Brníčko u Zábřeha (609935), Dlouhomilov (626643), Dolní Studénky (630209),
Dolní Temenice (764442), Habartice u Jindřichova (660353), Horní Temenice (764469),
Hrabenov (646393), Hynčice pod Sušinou (653926), Chrastice (653934),Kolšov (668613),
Kunčice pod Kralickým Sněžníkem (677086), Malé Vrbno (754510), Nová Seninka
(757756), Rapotín (739359), Rejchartice u Šumperka (740039), Sobotín (752061), Staré
Město pod Kralickým Sněžníkem (754528), Stříbrnice (757764), Šléglov (781801),
Šumperk (764264), Velké Vrbno (754544), Vikantice (781819), Vysoké Žibřidovice
(788368), Žárová (794643) - na okrese Šumperk. Chovatelé včel zajistí provedení tohoto
vyšetření následujícím způsobem: V termínu do 15.7.2013 umístí do všech včelstev na
stanovištích ve vyjmenovaných katastrálních územích v nově vymezených ochranných
pásmech zasíťované podložky určené k odběru vzorků aktuální včelí měli ve vegetačním
období. Po 14 dnech podložky vyjmou, uloží do papírové obálky, za každé včelstvo
individuálně, individuální vzorky vloží do nepropustného obalu za jednotlivé stanoviště.
Chovatelé včel nesestavují směsné vzorky, tuto činnost provede vyšetřující laboratoř.
Směsné vzorky se získávají smícháním nejvýše 10 individuálních vzorků do jednoho
směsného vzorku. Vzorky aktuální včelí měli spolu se seznamem stanovišť s uvedením
příjmení, jmen, registračních čísel a celých adres chovatelů včel, registračních čísel
stanovišť včelstev, počtu včelstev na stanovištích a data odběru vzorků předají chovatelé
včel prostřednictvím místní ZO ČSV na místně příslušné pracoviště KVS Olomouc.
Bakteriologické vyšetření bude provedeno v laboratoři k tomuto účelu akreditované.
(6) Zajistit odebrání a odevzdání vzorků zimní včelí měli ( nejvýše od 10 včelstev v jednom
směsném vzorku) k současnému vyšetření na varoázu a mor včelího plodu, a to
nejpozději do 15.02.2014 na místně příslušné pracoviště KVS Olomouc v chovech včel na
všech stanovištích včelstev ve vymezených ochranných pásmech tímto Nařízením.
Požadavek na toto vyšetření řádně vyznačit na objednávce k vyšetření i na obalu
vzorků! K zabránění případné možnosti rozšíření původce nákazy do chovů zdravých včel,
zabalit odebraný vzorek zimní včelí měli za jednotlivé stanoviště do nepropustného obalu.
Obal musí být řádně označen celou adresou chovatele, registračním číslem chovatele včel,
registračním číslem stanoviště včel, údajem o požadovaném vyšetření a počtu včelstev
v daném vzorku a datem odběru vzorků.
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Čl. 4
Opatření na celém území Olomouckého kraje
(1) Všem chovatelům včel na území Olomouckého kraje se v r. 2013 zakazuje provádět
jakoukoliv léčbu včelstev v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy – mor včelího plodu.
(2) Ve všech včelstvech v ochranných pásmech a mimo ně jsou chovatelé včel povinni
dodržovat následující preventivní opatření:
a) Zjišťovat příčiny 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) nezařazovat včelí dílo, nedezinfikované úly, včelařské potřeby, pomůcky a zařízení do
chovu včel z oblastí a chovů včel s neznámou nákazovou situací,
d) zamezit přístupu včel do neobsazených úlů a včelího díla,
e) udržovat prázdné úly bez včelího díla,
f) vyhledávat a utrácet roje neznámého původu a divoce žijící včelstva,
g) provádět pravidelnou obnovu včelího díla, obnovu a náhradu starých úlů a likvidovat
úly vyřazené,
h) soustavně omezovat v chovech včel intenzitu roztoče Varroa destructor - Kleštík včelí,
jako možného šiřitele předmětné nákazy,
i) provádět průběžnou dezinfekci úlů, souší, včelařských potřeb a pomůcek prostředky
účinnými proti původci předmětné nákazy.
Čl. 5
Poučení o nákaze
Mor včelího plodu je nebezpečná nákaza postihující zavíčkovaný včelí plod. Původcem této nákazy
je bakterie Paenibacillus larvae. Nákaza se šíří infikovanou potravou včel, zalétlými včelami a roji,
loupeží, infikovanými plásty, úly a včelařským příslušenstvím. Nákazu mohou rozšiřovat i roztoči
(Varroa destructor - Kleštík včelí) a jiní škůdci. V zevním prostředí velmi odolné spory původce
nákazy se dostanou s potravou do trávicího traktu larev včel, kde vyklíčí, pomnoží se, zničí buňky
žaludeční výstelky a proniknou do hemolymfy a dalších tělesných tkání. Výrazné příznaky se
projeví až u zavíčkovaného plodu. Plást bývá nepravidelně zakladen (mezerovitý plod), víčka jsou
ztmavlá, propadlá, občas proděravělá. Napadené 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. Konečným stádiem rozložení larvy je příškvar, který pevně lpí na spodní stěně buňky a
nelze ho odstranit bez porušení buňky. Ve svém důsledku dochází ke snížení životaschopnosti
včelstva až k jeho úhynu.
Čl. 6
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) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikající.
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Čl. 7
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 Olomouckého kraje.
Doba jeho platnosti se stanovuje do zrušení všech v něm uvedených mimořádných veterinárních
opatření. Krajský úřad Olomouckého kraje a obecní úřady, jejichž území se toto Nařízení KVS
Olomouc týká, vyvěsí v souladu s § 76 odst. 3 veterinárního zákona toto Nařízení KVS Olomouc na
své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů. Nařízení KVS Olomouc je každému přístupné u KVS
Olomouc, u Krajského úřadu Olomouckého kraje a u všech dotčených obecních úřadů.
KVS Olomouc rozhodne o změně nebo ukončení těchto ochranných a zdolávacích opatření, jestliže
v průběhu pozorovací doby jednoho roku po likvidaci včelstev a provedení ochranných a
zdolávacích opatření v daných ohniscích nedojde ve zřízených a vymezených ochranných pásmech
kolem těchto ohnisek k dalšímu výskytu moru včelího plodu.
V Olomouci dne 27.06.2013

otisk úředního razítka

MVDr. Aleš Zatloukal
ředitel
podepsáno elektronicky
Vyvěšeno na úřední desku dne :

………………………..

Sejmuto dne :

………………………...
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