Nařízení Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj č. 1/2006
Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj (dále jen KVS) jako věcně a místně příslušný
orgán státní správy ve věcech veterinární péče ve smyslu § 47 odst. 1 písm. b) zákona č.
166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů ( veterinární zákon
), ve znění pozdějších předpisů (dále jen veterinární zákon), nařizuje podle § 49 odst. l písm.
c) a § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 veterinárního zákona tato
mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy –
varroázy včel
čl. l
Varroáza včel je podle § 10 odst. 2 veterinárního zákona nebezpečnou nákazou, kterou
způsobuje roztoč Varroa destructor. Roztoč napadá včelí plod a může být přenašečem dalších
infekčních onemocnění včel a včelího plodu. Pokud není včelstvo ošetřováno účinnými
přípravky, může tento roztoč způsobit až úhyn včelstva a zároveň se stává možným zdrojem
nákazy pro ostatní včelstva.
čl. 2
Vymezení pojmů
Podle tohoto nařízení se rozumí:
1. ohniskem nákazy – stanoviště včelstev s klinicky nebo laboratorně zjištěným nálezem
roztoče Varroa destructor, v počtu větším než 3 roztoči na včelstvo,
2. ochranným pásmem – území v okruhu 5 km od ohniska nákazy,
3. směsným vzorkem – veškerá zimní měl nebo spad odebraný po ošetření určeným
přípravkem ze všech úlů jednoho stanoviště včelstev,
4. ošetřením (léčebným, diagnostickým) je aplikace určeného přípravku provedená
komisionálně za přítomnosti chovatele.
čl. 3
Vymezení ohnisek a ochranných pásem nákazy
1) Laboratorním vyšetřením 5 243 směsných vzorků měli odebraných od 55 610 včelstev
chovaných na území Plzeňského kraje byl zjištěn průměrný nález větší než tři roztoči Varroa
destructor na včelstvo v 848 vzorcích, odebraných na stanovištích, v nichž se zachází 8 351
včelstvo.
2) Vzhledem k počtu a rozmístění ohnisek a rozsahu ochranných pásem kolem jednotlivých
ohnisek, která se překrývají nebo na sebe navazují, se pro celé území Plzeňského kraje
stanovuje jednotná nákazová situace.
čl. 4
Ochranná a zdolávací opatření povinná pro chovatele včel
l) V ohniscích nákazy, kde byla zjištěna intenzita zamoření vyšetřením směsného vzorku
zimní měli více jak 3 roztoči Varroa destructor na 1 včelstvo, jsou chovatelé včel povinni
zajistit provedení jarního nátěru zavíčkovaného plodu vodní emulsí přípravku M-1 AER s
následnou fumigací přípravkem VARIOL – FUM. Ošetření se provádí nejpozději v termínu
do 15.4. příslušného kalendářního roku.

2) Letní ošetření včelstev přípravky řady GABON se provede u těch chovatelů, jejichž
stanoviště včelstev se nacházejí na území, kde ve více než 30 % vzorků zimní měli byl nález
vyšší než 3 roztoči Varroa destructor na 1 včelstvo nebo v případě přirozeného spadu v počtu
5 a více roztočů Varroa destructor za den, zachyceném na zasíťované podložce. Směrodatné
sledování spadu provádí chovatel u nejsilnějších včelstev a zjištěné silné napadení oznámí
územně příslušnému pracovišti Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj. Toto ošetření u
jednotlivých chovatelů stanoví územně příslušné pracoviště KVS. Léčebné pásky řady
GABON pro letní ošetření se smí vkládat do úlů pouze v srpnu ihned po sejmutí medníků.
3) U všech včelstev zajistí chovatelé nejpozději do 30.09. kalendářního roku vložení podložek
pokrývající celá dna úlů.
4) V období 10.10 – 31.12. příslušného kalendářního roku zajistí chovatelé na celém území
Plzeňského kraje trojí léčebné ošetření svých včelstev přípravkem VARIDOL FUM nebo
VARIDOL AER anebo M-l AER . Intervaly mezi jednotlivými ošetřeními nesmí být kratší
než 7 dnů a třetí, poslední ošetření nesmí být provedeno dříve než 20.11. s ohledem na
přirozený útlum v plodování včelstev.
U chovatelů, kterým bylo stanoveno použít přípravky řady GABON se první ošetření
vynechá.
Po posledním ošetření včelstev v tomto období musí být podložky řádně očištěny až po
uplynutí 7 dnů.
5) Směsné vzorky pro laboratorní vyšetření chovatelé odeberou nejpozději do 15.02.
následujícího kalendářního roku a odevzdají zdravotnímu referentovi územně příslušné ZO
ČSV. Mezi očištěním podložek po posledním ošetření stanovenými přípravky a odběrem
směsných vzorků musí být zachován interval nejméně 30 dnů.
6) Ošetření včelstev se smí provádět pouze přípravky zaregistrovanými v České republice a
schválenými KVS pro Plzeňský kraj. Jejich použití mimo nařízená období ( viz. body 1,2,4
tohoto článku) je zakázáno s výjimkou přípravku FORMIDOL obsahující kyselinu mravenčí.
7) Při úhynu nebo likvidaci včelstva z důvodu varroázy je chovatel povinen:
a) úl ihned uzavřít tak, aby se zabránilo unikání včel,
b) všechny plásty včetně plodových se vyvaří na vosk,
c) prázdný úl a použitelné rámky se řádně mechanicky očistí a dezinfikují horkým 3%
louhem
sodným nebo 4% roztokem formaldehydu. Použitelné jsou až po uplynutí 10 dnů a
opláchnutí
pitnou vodou.
8) Neobsazené úly i další chovná zařízení musí být zbaveny včelího díla a zajištěny proti
možnému
vnikání včel.
9) Pozorovací doba trvá 12 měsíců od nařízení těchto mimořádných veterinárních opatření.
Nákaza se prohlásí za zdolanou, jestli-že se ve směsném vzorku zimní měli odebraném
následujícího roku v ohnisku nezjistí původce této nákazy.
čl. 5
Přemísťování včelstev

1) V souladu s ustanovením § 134 odst. l a 2 vyhlášky MZe č. 299/2003 Sb. v platném znění
jsou trvalé přesuny včelstev v rámci Plzeňského kraje vázány na souhlas KVS pro Plzeňský
kraj, který vydá její územní pracoviště dle místa původu včelstev. Mimo území kraje lze
trvalý přesun včelstev uskutečnit na základě předchozího souhlasu územně příslušného
pracoviště KVS dle stanoviště nabyvatele a přemísťovaná včelstva musí být doprovázena
veterinárním osvědčením vystaveným veterinárním inspektorem KVS podle místa původu
včelstev.
2) Přesun včelstev kočováním v rámci Plzeňského kraje se povoluje:
a) obecně do oblasti o stejné nákazové situaci, přičemž za horší nákazovou situaci se
považují oblasti ( ohniska a jejich ochranná pásma, event. vyhlášené úseky
hraničních pásem ) s potvrzeným výskytem rezistentních roztočů, a to bez ohledu na
intenzitu a extenzitu
zamoření,
b)byla-li včelstva vyšetřena a léčebně ošetřena, přičemž ve směsném vzorku měli nebyli
zjištěni více než 3 roztoči na jedno včelstvo.
Kočující včelstva musí být neprodleně po každém návratu po 01.06. kalendářního
roku z kočovného stanoviště na trvalé stanoviště nebo na další kočovné
stanoviště preventivně přeléčená FORMIDOLEM ( pokud se návrat uskuteční před
posledním vytočením medu ) a GABONEM PA 92 anebo přípravkem GABON PF 90 (
pokud se návrat uskuteční po posledním vytočením medu ),
c) v souladu s podmínkami obsaženými ve schváleném plánu kočování okresních výborů
ČSV v jednotlivých okresech na příslušný kalendářní rok.
čl. 6
Zvláštní opatření
Chovateli, který u svých včelstev nezajistí nařízená ošetření a vyšetření na varroázu nebo
která budou přesunuta bez souhlasu KVS, nařídí KVS pro Plzeňský kraj v souladu s § 13, §
49 odst. 1 písm. d), § 54 a § 67 , odst. 5 veterinárního zákona zvláštní ochranná a zdolávací
opatření spočívající v :
1. odběru vzorku měli k vyšetření těchto včelstev na varroázu na náklady chovatele,
2. při pozitivním výsledku rozhodne KVS pro Plzeňský kraj, buď o provedení léčby na
náklady chovatele, pokud to roční období dovoluje, nebo nařídí utracení včelstev bez
náhrady jako zdroje nebezpečné nákazy.
čl. 7
Sankce
1) Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto nařízením budou provádět ve smyslu §
52 odst. 1 písm. a) veterinárního zákona orgány veterinární správy příslušné podle § 47 odst.
1 písm. b) a § 49 odst. l písm. c),d) a v) citovaného zákona.
2) Porušení povinností stanovených tímto nařízením fyzickými osobami, kteří nejsou
podnikatelé, bude postihováno jako přestupek podle § 71 odst. l písm. c) veterinárního
zákona.
3) Porušení povinností stanovených tímto nařízením právnickými osobami nebo
podnikajícími fyzickými osobami, bude postihováno jako správní delikt podle § 72 odst. l
písm. d) veterinárního zákona.

čl. 8
Přechodná a závěrečná ustanovení
Platnost případných dalších mimořádných veterinárních opatření proti moru včelího plodu
nařízených Krajskou veterinární správou pro Plzeňský kraj k ochraně chovů včel v
souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy – moru včelího plodu, není tímto nařízením
dotčena.
čl.9
Účinnost nařízení
Toto nařízení nabývá platnosti a účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, jímž
je první den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje.
MVDr. Richard B í l ý v.r.
ředitel KVS pro Plzeňský kraj

