
Č1.: svslzo13/019489- M

l\ařízení Státní veterin ární

Itajská veterinární správa Státní veteriniírní správy pro olomoucký kraj, (dále také ,,KVS
olomouc"), jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení $ 47 odst. 4
aodst.8 a $ 49 odst. 1písm. c)zák.ě. 16611999 Sb., o veterinární péěiao změněněkterých
souvisejících zákonů (veterinárnízákon),ve znění pozdějších předpisů, (dále také ,,veterinární
zákon"),vsouladusustanovením$54odst. 1aodst'2písm.a)aodst'3veterinárníhozákona
a $ 15 veterinárního zákona nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení
nebezpečné nátkazY - varroíny vče|

cl. 1.

Zá|<ladní ustanovení

Toto nařízení je závazné pro všechny chovatele včel na uzemí olomouckého kraje bez ohledu
najejich organizovanost v Českém svazu včelařů (dále jen Čs9 nebo jiné organizacl.
Mimořádná veterinámí opatření se nařizují na základě r,"ýsledků laboratomího r,yšetření
směsných vzorků zimní měli od včelstev v t' 2013 a zhodnoceni nékazové situace v chovech
věel, chovaných na uzemí olomouckého kraje a z důvodu zabráněni šíření nebezpečné nákazy
_varuoény včel na území olomouckého kraje, ve Snaze o snížení výskytu původce této nákazy
- roztočů Varroa destructor v chovech včel a současně o zamezení tvorby resistence na
používaná léčiva.

Y r. 2013 byla vyšetřena zirnní mě1' z 3.427 stanovišť v olomouckém kraji, z toho bylo zjištěno
303 pozitiwích stanovišť včelstev, tedy ohnisek nžkazy, coŽ představuje 8,84 oÁ zceIkového
počtu stanovišt' a v nich 1717 včelstev, což představuje 5,06 yo z celkového počtu včelstev.
NevznikltudíŽ důvod knaŤízení plošného léčebného ošetření všech včelstev v celém kraji.

čt z.
Poučení o nátkaze

Yaroáza včel je nebezpečná nákaza, způsobená roztočem Varroa destructor. Roztoč napadá
včelí plod, nejčastěji trubčí, na kterém se rozmnožuje a dále i dospělé včely. Nákaza se šíří
nakaženými trubci, včelami, roji neznámého původu' divokýrrni včelstvy a loupeží zdraých
včelstev ve včelstvech nemocných. Roztoě muŽe bý přenašečem jiných, závažných virových,
bakteriálních a plísňových onemocnění včel a včelího plodu. Neléčená nákaza mtňe způsobit
úhyny postižených včelstev. Preventivními opatřeními jsou zejména pravidelné sledování
populace roztočů, zejména v měsících dubnu, květnu a podleťí, při zjištění vysokých počtů
roztočů musí následovat neprodlené vyšetření včelstev chovatelem včel a jejich léčebné
ošetření, provádění léčebných ošetření pokud moŽno ve stejnou dobu (v co nejkratším
časovém rozmezí) na souvisejících stanovištích, provádění vhodných protirojoých opatření
(zakládáni stavebních rámků, zebrováni, tvorba oddělků). Vyvarování se zásahů a úkonů,
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které by mohly navodit loupeživost mezi včelstvy _ pokles zásob pod 10 kg po vytáčení,
opožděné zabmení po posledním výočení medu, ďrženi slabých včelstev. Nepřekračování
uživné kapacity lokalit vysokou koncentrací včelstev a usilování o rovnoměmé rozmístění
stanovišť vkrajině, zejména při kočování. Provádění vhodných chovatelských opatření jako
pravidelná obnova včelího díla, odstraňování zavíčkovaného trubčího plodu na stavebních
rámcích, omezování plodování na podzim, odstraňování plodu ze včelstev v době
podzimního' léčebného ošetření'

čt.s.

Vymezení ohniska nákazy a léčebná opatření

ohnisky nákazy se vymezují stanoviště včelstev, kde byl při laboratorním vyšetření
odebraných vzorků zjištěn pozitivní náIez roztoče Varroa destructor. Pozitivním ná|ezem
varroázy včel se rczumi náIez nad 3 roztoěe Varroa destructor v průměru na jedno včelstvo
v laboratorně vyšetřeném směsném vzorku zimni měli od věelstev jednoho chovatele
umístěných na jednom stanovišti,

a proto se nařizuje

chovatelům včelna t;zemi olomouckého kraje,

a) v ohniscích tákazy

b) kteří nesplnili mimořádná veterinární opatření, nařizená v Čt' z aŽ 4 Natízení KVS
olomouc ze ďne I9.9.2012 pod čj. sYsl20I2l019496-M:

l. provedení předjarního ošetření zavičkovaného plodu nátěrem vodní emulze přípravku
M - 1 AER 240 mg/ml, spojené s fumigací Varidolem FUM 125 mglm|. Zajtštění
provedení ošetření svých včelstev je povinností chovatele včel. ošetření včelstev se
naÍizuje provést buď osobou odborně způsobilou k potřebnému ýkonu, nebo
veterinárním lékařem za pŤitomnosti chovatele' v souladu s návodem k pouŽití
stanoveným výrobcem daného prostředku. Alternativní ošetření včelstev k ýše
uvedeným veterinárním přípravkům je ošetření včelstev pomocí k tomuto účelu
registrovaných přípravků s účinnou látkou kyselinou mravenčí (dále jen kyselina
mravenčí) v délce expozice jednoho vývojového cyklu roáoče Varroa destructor, tj. 9
ažI2 dni.

Ve snůškovém období se připouští pouze tepelné metody a odstraňování zavíčkovaného
trubčího plodu na stavebních rámcích, nebo je moŽno pouŽít v obdobích po vytočení
medu kyselinou mravenčí, zejména u včelstev, u kterých je zjištěn zýšený výský
roztočů na trubčím plodu, v přirozeném spadu, nebo u kterých se vyskytuj e zvápetaténi
plodu nebo nosemóza. Přípravky povolené k používání v režimu ekologického
zemědělství mÍňe použít i chovatel včel ve standardním, tedy ,,neekologickém"
chovu,

vést řádnou evidenci o ošetření včelstev s daty léčbý, nžrzvem pouŽitého léčebného
přípravku, záznamy o provedených ošetřeních včelstev uchovávat po dobu nejméně
jednoho roku a napoŽáďání je předkládat úřednímu veterinárnímu lékaři,

provést jamí ošetření včelstev nejpozději do 15.4.2013. Do ukončení odběru medu
se další použití syntetických chemických přípravků k ošetření včelstev zakazuje.
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Pro jarní ošetření včelstev se použití přípravků GABON PF 90 mg proužky do úlů,
GABON PA 1,5 mg proužky do úlů zakazuje.

čt.l.

ošetřování včelstev chovaných v režimu ekologického zemědělství

na stanovištích s výskytem více než 3 roztoěů v průměru na včelstvo z vyšetření zimní měli se

naÍizýe chovatelům včel chovaných v režimu ekologického zemědělství včelstva ošetřit
kyselinou mravenčí, a to nejpozději do 15.4.2013,

v době od 15'1'2013 do 15'9.2013 se naÍinýe chovatelům včel chovaných
v reŽimu ekologického zemědělství sledovéni pŤitozeného denního spadu roáočů u všech
včelstev v týdenních intervalech. Při náIezu u denního spadu více než 3 roztočů jednotlivá
včelstva ošetřit kyselinou mraveněí'

naŤizuje se chovatelům včel chovaných v režimu ekologického zemědělství každoročně
obměnit nejméně jednu třetinu všech použivaných plástů.

Chovatel včel chovaných v režimu ekologického zemědělství může syntetické chemické
přípravky použít povze na základě naŤizení KVS olomouc při zvýšeném vyskýu roztočů.
Takto léčená včelstva ekologický chovatel včel musí z produkce biomedu vyloučit.

čt.s.

Přemíst'ování včelstev

Přemístění včelstev kočováním KVS olomouc umožní na základě předložení plánů kočování
a výsledku vyšetření zimní měli na vanožuu a negativního výsledku vyšetření na mor včelího
plodu akreditovanou laboratoří a to na celou sezonu. Neprodleně po kaŽdém náwatu
zkočovného stanoviště po I.6.2013 musí být včelstva preventivně ošetřena kyselinou
mraveněí, pokud se návrat uskuteční před posledním vytočením medu, Gabonem PF 90 mg,
nebo kyselinou mravenčí, případně přípravky na bázi thymolu, pokud se náwat uskuteční
po posledním výočení medu.

Přemístění včelstev, oddělků' přemístění matek a přesuny včelstev kočováním mimo územní
obvod olomouckého kraje |ze uskutečnit jen:

na základě veterinárního osvědčení pro přemístěnío vydaného KVS SVS olomouc (na
místně příslušných pracovištích) po předložení negativních výsledků laboratorního vyšetření
akreditovanou laboratoří na varroázu věel a po splnění všech podmínek v souvislosti omezením
přemísťování včelstev v ochranných pásmech moru včelího plodu. Vystavení veterinárního
osvědčení pro přemístění matek mimo úruemí olomouckého kraje se nevyžaduje,

po provedeném bakteriologickém vyšetření ze vzotků' měli, odebraných vžďy I x ročně a to
maximálně z 25 včelstev v jednom směsném vzorku na přítomnost původce moru věelího
plodu s negativním výsledkem,

po předchozím před|ožení písemného souhlasu krajské veterinární správy toho kraje,
kam mají být včelstva přemíst'ována'

Přemístění včelstev kočováním a přesuny včelstev a oddělků k trvalému přemístění při změně
majitele (chovatele) a přemístění matek v rámci územního obvodu olomouckého kraje
se povoluje jen:
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jedná-li se o přemístění do stejné nákazové situace,

po provedeném bakteriologickém vyšetření ze vzorkťs
maximálně z25 vče|stev vjednom směsném vzorku

měli, odebraných vŽdy I x ročně a to
na přítomnost původce moru včelího

plodu s negativním výsledkem,

nebyl-li zjištěn v přemísťovaných včelstvech ze stanoviště vyšetřením větší nález než 3 roztoči
v průměru na jedno včelstvo'

Přemístění včelstev, oddělků a matek (včetně kočování) není povoleno těm chovatelům včel,
kteří:

nesplnili mimořádná veterinární opatření,, naŤízena v Čl. 2 - 4 NaÍizení KVS olomouc ze

dne 19.9.2012 pod čj' SVS/20I2l019496-M, zejména těm, kteří neodebrali vzorky zimní měli,
nebo včelstvanemaji r,yšetřena (vatoétza, mor včelího plodu)' nebo

u jejichž včelstev byl zjištěn vyšetřením zimní měli na stanovišti větší nález než 3 roztoči
v průměru na jedno včelstvo' nebo

kterým byla zjištěna v jimi chovaných včelstvech r,yšetřením (bakteriologickým, klinickym)
přítomnost původce moru včelího plodu v odebraných vzorcích měli, medu, nebo plodu'
nebo

na které se vztahují omezení, vyplývající znaÍízených mimořádných veterinárních opatření
proti moru včelího plodu (ohnisko, ochranné pásmo), nebo

hodlají kočovat se včelstr,y do oblastí s prokázaným výskýem rezistentních roztočů nebo do
horší nákazové situace.

cr.6.

Zv|áštní opatření

KVS olomouc může, v souladu s ust. $ 49, odst'1 písm.c) a $ 17, odst. 4 veterinámího zákona'
povolit individuální ýjimku zocktanného a zdolávacího opatření, která se týká zákazu
přemísťování včelstev a to na základě odůvodněné žádosti chovatele a jestliže tím nedojde
keztižení zdolání nžkazy, nebo ke zvýšení nebezpečíjejího šíření. Žadatel o ýjimku musí
vždy prokazat KVS olomouc, že všechna včelstva na stanovišti byla ošetřena v předjaří dle
č1. 3 tohoto Nařízení'

ct.1.

Kontrola a sankce

Kontrolu dodrŽování povinností, stanovených tímto předpisem budou provádět orgány
veterinární správy. Za porušení povinností nařízených tímto předpisem fyzickou osobou,
právnickou osobou nebo $zickou osobou podnikající bude uložena pokuta podle ustanovení
8 71, odst. 1, nebo $ 72, odst. 2 zák' č.16611999 Sb. (veterinárnízákon)'
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c1.8.

Společná a závérečná 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 qrvěšení na uřední desce Krajského uřadu olomouckého kraje
a všech obecních uřadů, jejichžúzemí se |ýká.
Dnem účinnosti tohoto Nďízení Se zrušuje Nařízení Státní veterinární správy
čj. SVS/924l20I2-KvSM ze dne I4.3.2012.

V olomouci dne 22.bŤezna20I3
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2.

Příloha _ 2 strany: Seznam obcí na olomouckém kraji podle okresů, v nich počý stanovišť
s pozitivním nálezem roztočů - ohnisek (nad 3 roztoče v průměru na jedno věelstvo) l poěty včelstev
umístěných v ohniscích, ýsledky qlšetření zimní měli r. 2013 , je nedílnou součástí tohoto Nařízení.
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Příloha k Nařízení Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro olomoucký kraj
č.j.: SVS/2013/0 - M ze dne 22.3.2013

Seznam obcí na olomouckém kraji podle okresů, v nich počty stanovišť s pozitivním nálezem roztoěů

- ohnisek (nad 3 roáoče v průměru na jedno věelstvo) / počty včelstev umístěných v ohniscích,
výsledky lyšetření zimní měli r. 2013.
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