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NARIZENI
Krajskéveterinárnísprávy pro Moravskos|ezský
kraj
č. 612010
ze dne 10.08,2010

nákazy o mimořádných veterinárníchopatřeníchk prev€ n ci a tlumenínebezpečné
plodu
mořu včelího
Krajská veteriniární
správapro Molavskoslezskýkaj jako věcnéa mistněpiislušnýsprávní
orgán podle s 47 odst' 1, písm.b) a s 49 odst' l' písm.c) zákona č. 166/1999Sb'' o
(veterinárnízr{kon),ve znění
veterinámípéčia o změně někte1Íchsouvisejícichzríkonů
jen
pozdějšichpředpisů(dá]e ,,veterinární
zákon..),vyhlašujev souladus $ 54 a s 76 odst'3
citovaného
ziíkonatoto
nařízen í kraj ské veterinární
správy
prevenci
o mimořádnýchveterinárních
opatřeníchk
a tlumenínebezpečné
niíkazy- moru
plodu
včelího
C|ánekl
Poučení
o nákaze
niíkazapřevážněpostihující
zavíčkovaný
včelíplod'
a) Mor včelíhoplodu je nebezpečná
je
(1904)'
Původcem Paenibacilluslarvae'dříveoznačovaný
BacilJuslarvae'white
$ampozitivnityčjnkovitý
mikrob,kterývýváří mimořádněodolnéspóry.
potravou,zalétlýmivčelamia roji' loupeží'
b) Nríkazase šíříinÍikovanou
infikovanýmiplásty'
úlya včelďskýmpřislušenstvím'
Nákazumohourozšiřovati roáočiajiní škůdci'
c) Spóry PaenibacilluslaNae se dostanous potravoudo trávícího
tmktulalev prvníchinstaru
(otevřenýplod)' kde vyklíčí'
pomnoŽise,zničíbuňkyžaludeční
výstelkya proniknoudo
hemolymfya dalších
tělesnýchtkáni.
plodu' Plást bývá nepravidelnězakladen
d) Příznaky se projeví aŽ u zavíčkovaného
jsou ztmavlá,propadlá,občasproděravělá'Napadené
(mezerovitýplod)' víčka
larvy mění
barvu z pelleťově bílé na šedožlutou
až tmavohnědoua pieměňujíse v lepkavou,
jako vláho dlouhéněkolik centimetru.
hlenovitouhmotu.která se dá z buněkq,tríhnout
KonečnýmstádiemlozloženílarrTje příškval'kteď pevněIpína spodnistěněbuňky.
čtánet2
I. ochřanné pásmo
l' ochraÍnépásmo nebezpečné
nákazy moru včelíhoplodu bylo vymezeno a dále
přetÍváváv následujících
katastrech
obcía mistnichčásti;
_
okřes Břuntál Rešov(740179)'skály u Rýmařova (748170)'Horní Město (ó43548),
Tvrdkov (772011)'Mirotínek (695513)'Ruda (743208)'Těchanov (765333)'Dobřečov

(643530)'StříbrnéHory (ó43556)' Zďárský Potok (75392t)' stará Ves u Rýmařova
(753912)'Janovice (7.14581)'
Edrovice (744573)'Rýmařov (74,Í468)'
ondřejov (744611)'
(74,1620)'
(744603)'
Stránské
Jamartice
Horní Moravice (629812),Dolní Moravice
(629801)' Malá stáhle (690350)'Velká Stáhle (6l50l3)' Albťechtice u Rýmařova
(614980)'Horní Václavov (776025)'DolníváclaYov (776017)'valšov (77ó637)'Břidličná
(6l,1998)'vajglov (615005)'Leskovec nad Moravicí (680010)'Bílčice(ó0!t054),slezská
Harta (680028)'Razová (739987)'Horní Benešov(6,12355)'
Staró HeřminolY (754307)
_
okres Fďdek-Místek
celadná (ó19116)' Pstřuží(736465)'Kunčice p.o. (677091)'
Frýdlant n'o. (635171)'Nová Ves (705705)'ostravice 1 (715671)'ostravice || (754277)'
staréHamry I (754285)'staró Hamry II (7l5646)'Malenovice(690783)
okřes Opava _ Dobroslavice(627437)'Děhylov (625'118)'
Bohdanovice(606189)
okrcs ostřava _ Krásné Po|e (673722),Pořr,h^ (715174),Poruba-seyeÍ(1|522|'|,
Třebovice (715433)'Pustkov€ c (7l530l)' Martinov (715379)'Stará Plesná (721ó89),
Nová Plesná (72l67l)j Horní Lhota (643297)'Dolní Lhota (6295'15),Velká Polom
(778591),
Čavisov(6t8756),
Vřesina
pásma
2. Rozšíření
ocbrat]ného

Na základě rozhodnutíKnjské veterinámí splávy pro Moravskoslezský kraj čj'
20l0/3888/KVsll2 z03'08'2010.kteďm bylo vyhlášenoohnisko v katastruVřesina'
rozšiřujese ochnnnépásmomoruvčelího
plodu'Rozšířené
ochranné
pásnro(komě kalastrů
uvedcnýchv člántu2. odst.I, bod l. se vymezujcv katastrech
obcí:
Okres Ostrava - Klimkovice (666319),Olbramicc (709808),Zbyslavice (792004)
II. opatřenív ochrannémpásmu'
l' V celémochrannénr
pá.nruse nďiztrj<:
a) Zákaz piemisťoviíní
včelstev,matck' včelďskýchpotřeb a zařízeni(krcmě nových a
nepoužitých)
pásma.
z ochranného
jen se souhlasemKJajské
b) Piemístění
včelsteva matekuvnitř och1anného
pásmaje možné
veteriíiínísprávy pro Moravskoslezskýkaj, vydanýmna základě žádostichovatele
doloŽené
negativním
výsledkemJaboratomího
vyšetření
směsného
vzorkuměli'
2. vnově vymezenémochranném
pásmu v kataslrechobcí a místníchčástív katas{rech
K]imkovice'olbramice'Zbys]avicese nařizujcchovatelůnvčel:
aa) Provéstncprodleněplohlídku vče]slevs rozebráninrvčelíhodíla a v piípadězjištění
onemocnění
pIoduuvčdomito totninspektorátNový JičinKrajskéveterinlímí
správypro
Moravskoslezský
kraj.
bb)Zajiýit pťovedel vyšetřenívšechvčelstevse zaměřcnímna diagnostikumoru včelího
plodu. Toto vyšetřeníbude provedenobakteriologickýmvyšetřcnímsměsnýchvzorků
měli' v termínudo 27.08.2010umístíchovatelévčel do vŠechvčelstevvnově
vymezenénochťalnémpásmu zasitbvanépodložkyurčené
k odběru vzorkůměli ve
vegetačním
období.Po 12 až 14 dnechbudoupodložkyvyjmutya vzorky měli předají
chovatelé
včelprostřednictvím
Zo Čsv Klimkoric€ na inspektorátNo\'ý JičínKrajské
veterinámísprávy pro Moravskoslezskýklaj' Směsný vzorek můžeobsahovatměl
z nejvicc 10 včelstev.Bakteťiologickévyšetřeni bude provedeno v akreditované
laboratoři' Pokud budou bakteriologickýmvyŠetřenimsměsných vzolků měli ze
stanoviště
včelzjištěnysporypůvodcemoru včelího
plodu Paenibacilluslarvae,bude
neprod]eně(do konce záři 2010) provedenaprohlídkavšechvčelstevna stanovišti
s rozeblánín díla, včetněrezervÍíchsouší.ProhlídkuprovedorrpracovníciKrajské

veterinlímí
správyplo Moravskoslezský
kraj neboproškolení
prohlížitelé
včel.olganizaci
prohlídekzajistíZo Čsv K|imkovice.Při plohlídcejenutnopoužívat
ochÍaníé
fukavice,
např. gumovénebo pro jednorázovépoužitía následněprovéstdesinfekci rukou, odě\,rra
pro provedení
obuvi.Chovatelé
včeljsou poviřtni\,ývořitpodmínJ<y
plohlídkyvčelstev'
2. Pozorovacídoba v ochrannémpiásmuse stano\.Lrje
na dobu 1 roku po likvidaci včelsteva
zaÍízení
závěrečné
a pÍoýedené
ohniskové
desinfekci'pokudnebudezjištěndalšipřípadmoÍu
plodu.
včelího
Článek3
ve všechvčelstvechv ocbrannémpásmu a mimo ně nutno dodťovat následujícípreventivní
opatřenj:
příčinzimníchúhynů
a) zjišťování
a slábnutivčelstev,
pylu,
plástů
b) nepoužívání
medu'
a vosku z oblastís nezniímounákazovousituacípÍo
krmenia chovvčel,
přístupuvčeldo neobsazených
c) zamezení
úlůa včelího
díla,
prázdnýchú1ů
d) udržování
bez včelího
díla,
původu,
e) vyhledávánía utácenídivocežijících
včelstev
a rojůneznámého
desinfekceúlů,
zásobních
věelařskýchpotřeba pomůcek,
I prováděnipruběŽné
Éláštů,
g) povinnéošetřeÍí
voskupři l 17 oC po dobu60 minutve všechkomerčních
výrobnách
oC
po dobu5 l0 minut,
mezistěn'nebol50
h) nezďazovánívčelíhodíIa'nedesinfikovaných
úlů,potřeb a zaŤizení
do chovůvčel'
při neznalostinlákazové
zejména
v
místě
původu'
situace
i) soustavné
omezování
inteMityvarroi).
j) zÚšená bdělostpo dobunejméně
pásma'
5 let po ziínikuob ska a ocbranného
k) likvidace nepoužívaných
prázdnýchúlůa chovatelskýchzařizení,pokud nejsou
zabezpečeny
v souladus písmenyd) a e)
ČIánek4
ploduie zakázánovčelstva
Při zjištění
molu včelího
léčit.
Článek5
povinnostístanov€ n ýchtímtonďízenímbudouprovádětorgány státní
Kontrolu dodržování
povinnostístanovených
správyve věcechvetelinámípéče.
Za porušení
tímtonďízenímbude
pokutapodle$ 71 nebo72 vetelinámího
uložena
zákona.

Článek6
po dni jeho vyhlášení.
Toto nařízenínabýváplatnostia účinnosti
dnemnásledujícím
Dnem
je
jeho
rTvěšenina uřednídesceKrajskéhoúřaduMoravskoslezského
lyhlášení prvníden
kraje.

ČHnek7
Doba platnosti tohoto nařízení se stano\'rrjeď do odvolání. Ruší se Nďizenl KÍajské
veteriÍr.ímí
správypÍoMoravskoslezský
klaj č.|2009 z08.04.2009.

MVDr.
ředitel

erin Kaděřka

Kr&jskéveterinárnísprárT
Pro Moravskoslezsl.ý kraj
V1rěšenona uřednídesce
Krajskéhouřadu Moravskoslezskéhokaje
Dne 11.08.2010

v}.věšenona uřednídesce
Městského(obecního)uřadu

Sejmutodne...............................

Sejmutodne.

