Č. j. SVS/2015/084740-H

Nařízení Státní veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen KVSH)
jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen veterinární
zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1, § 54 odst. 1, odst. 2
písm. a) a odst. 3 a § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření
při výskytu nebezpečné nákazy hniloba včelího plodu
v chovech včel v regionu Královéhradeckého kraje,
k zamezení jejího šíření a k jej ímu zdolání

Čl. 1

Poučení o nákaze
Hniloba včelího plodu je bakteriální onemocnění, za jehož hlavního původce je považován
nesporogenní Melissococcus plutonius. Mezi další původce je řazen např. Paenibacillus alvei
(sporogenní bakterie). Nákaza může být do chovu zavlečena při zalétávání včel, loupeží, zalétlými
roji, infikovanými plásty, úly či včelařskými pomůckami. K infekci dochází alimentární cestou.
Postižené larvy hynou ještě před zavíčkováním, nejčastěji ve stáří cca 4 dnů, mívají zachované
vzdušnice, postupně pozbývají lesk a získávají žlutou až hnědou barvu. Larvy klesají na dno buňky
a mění se ve tmavé, snadno odstranitelné příškvary ležící na dně nebo boční stěně buňky. Dochází
ke slábnutí včelstva. Typický je mezerovitý plod. Terapie se v ČR neprovádí.
K preventivním opatřením patří např. zjišťování příčin zimních úhynů a slábnutí včelstev,
zákaz používání plástů, vosku, medu a pylu z oblastí s neznámou nákazovou situací k chovu
a ke krmení včel, pravidelná obměna včelího díla, zamezení přístupu včel do neobsazených úlů,
udržování prázdných úlů bez včelího díla, provádění průběžné dezinfekce úlů, včelařských potřeb
a pomůcek, ošetření vosku při teplotě 117°C po dobu 60 minut ve všech provozovnách vyrábějících
mezistěny, nezařazování nedezinfikovaných úlů, včelařských potřeb, pomůcek a zařízení do chovu
včel v případě neznalosti nákazové situace v místě a době jejich původu, pravidelné preventivní
prohlídky včelstev, laboratorní vyšetřování plástů ze zimních úhynů včelstev, pravidelné vyšetřování
zimní měli v rizikových oblastech, ve vyšších chovech včel s komerční produkcí matek, oddělků nebo
včelstev a před přemísťováním včelstev, soustavné omezování intenzity varroázy, zvýšená bdělost
po dobu nejméně 5 let po zániku ohniska nákazy a zrušení ochranného pásma a likvidace
nepoužívaných prázdných úlů a chovatelských zařízení, pokud nejsou zabezpečeny proti vniknutí
včel.
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Čl. 2

Ohniska nákazy a opatření v ohniscích
Ohniskem nebezpečné nákazy hniloby včelího plodu se vymezují stanoviště včelstev,
ve kterých byl při laboratorním vyšetření vzorků plodových plástů prokázán původce nákazy, a kde
byly zjištěny klinické projevy hniloby včelího plodu. KVSH nařídila svým rozhodnutím mimořádná
veterinární opatření dne 13.8.2015 v ohnisku nákazy v obci Pec pod Sněžkou (katastrální území
č. 718637) a 18.8.2015 v ohnisku nákazy v obci Horní Maršov (katastrální území č. 643483).
Ve všech ohniscích nákazy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy
pro Královéhradecký kraj nařídila utracení všech včelstev a jejich okamžité spálení spolu se všemi úly
a veškerým spalitelným včelařským materiálem, zařízením a včelími produkty a následné provedení
závěrečné dezinfekce.
Čl. 3

Ochranná pásma
(1) Kolem všech ohnisek nákazy vymezených v Čl. 2 tohoto nařízení se na území
Královéhradeckého kraje vymezuje ochranné pásmo zahrnující katastrální území nacházející
se do vzdálenosti 5 km od vyhlášených ohnisek.
(2) Seznam katastrálních území zahrnutých do ochranných pásem vymezených podle článku
3, odst. 1 je uveden v Příloze č. 1 tohoto nařízení.
Čl. 4

Opatření v ochranných pásmech
(1) Veškeré přesuny včelstev i matek z ochranných pásem vymezených v Čl. 3 se zakazují.
Přemísťování včelstev a matek uvnitř ochranného pásma může KVSH povolit svým rozhodnutím
vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření
stanoviště původu na mor včelího plodu a hnilobu včelího plodu ze směsných vzorků měli.
KVSH může povolit přemístění včelstev nebo oddělků do ochranného pásma svým
rozhodnutím vydaným na základě žádosti chovatele v případě, že účelem takového přemístění je
obnovení chovu včel, včelstva původu prokazatelně pochází ze stanovišť, která se nacházejí
v oblastech bez veterinárních omezení a že všechna včelstva na stanovišti původu byla vyšetřena
s negativním výsledkem na přítomnost původce nákazy mor a hniloba včelího plodu, přičemž
poslední vyšetření nesmí být starší než 6 měsíců.
(2) Všem chovatelům včel v katastrálních územích vyjmenovaných v Příloze č. 1 tohoto
nařízení, organizovaným i neorganizovaným v Českém svazu včelařů, o.s., se nařizuje provést
v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 6.9.2015, prohlídky svých včelstev spojené
s rozebráním díla a v případě zjištění příznaků nákazy neprodleně o tom informovat Krajskou
veterinární správu Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj.
(3) Všem chovatelům včel v katastrálních územích vyjmenovaných v Příloze č. 1 tohoto
nařízení se nařizuje nejdéle do 6.9.2015 vložit na dna všech svých úlů jednorázové dvojité podložky
se zasíťovaným dnem pro odběr měli. Podložky je třeba před vložením do úlu řádně číselně označit
číslem úlu. V případě, že v závislosti na typu úlu nebude možné měl ze stanoviště odebrat, chovatel
bezodkladně oznámí tuto skutečnost příslušnému pracovišti Krajské veterinární správy Státní
veterinární správy pro Královéhradecký kraj spolu s čísly úlů, kterých se to týká.
(4) Všem chovatelům včel uvedeným v odst. 3 se nařizuje po uplynutí alespoň 14 dnů ode dne
vložení podložek na dna úlů vyjmout podložky, vložit je jednotlivě do obálek, každou obálku označit
adresou chovatele včel a jeho registračním číslem, registračním číslem stanoviště včel a číslem úlu,
ze kterého podložka pochází. V případě, že se nepodaří zachytit na vložených podložkách žádnou
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měl, chovatel bezodkladně oznámí příslušnému pracovišti Krajské veterinární správy Státní
veterinární správy pro Královéhradecký kraj tuto skutečnost spolu s čísly úlů, kterých se to týká.
(5) Všem chovatelům včel uvedeným v odst. 4. se nařizuje zajistit odevzdání řádně
označených obálek s podložkami zkompletovanými za každé své jednotlivé stanoviště včelstev
prostřednictvím místně příslušné ZO ČSV nebo přímo na příslušné pracoviště KVSH, a to nejpozději
do 25.9.2015. ZO ČSV zajistí pořízení hromadné přílohy k objednávce za celou základní organizaci,
KVSH po kontrole úplnosti vyhotoví objednávku k vyšetření a zajistí odeslání vzorků do akreditované
laboratoře.
(6) Těm chovatelům včel, kteří oznámili skutečnosti znemožňující odběr vzorků podle odst. 3.,
anebo v případech, kdy nebyla na vložených podložkách žádná měl zachycena, se nařizuje
v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 30.9.2015 zajistit provedení klinických prohlídek
v inkriminovaných úlech s rozebráním včelího díla. Prohlídky spojené s případným odběrem vzorků
musí být provedeny za účasti úředního veterinárního lékaře KVSH.
(7) Těm chovatelům včel, v jejichž odevzdaných vzorcích měli bude v akreditované laboratoři
zjištěn původce hniloby včelího plodu se nařizuje zajistit bezodkladné provedení prohlídek všech
svých včelstev postupem podle odst. 6.
(8) Všem chovatelům včel v katastrálních územích vyjmenovaných v Příloze č. 1 tohoto
nařízení, organizovaným i neorganizovaným v Českém svazu včelařů, o.s. se nařizuje odebrat
od svých včelstev směsné vzorky zimní měli v roce 2016 z jednotlivých stanovišť získané řádným
ometením podložek. Odběr vzorků měli musí být proveden až za minimálně 30 dnů od posledního
ošetření včelstev proti varroáze. Měl musí být vložena do speciálních vzorkovnic a tyto řádně
označeny adresou chovatele, stanovištěm včelstev a čísly úlů. Do jedné vzorkovnice se vloží směsný
vzorek měli získaný smícháním dílčích vzorků od maximálně 10 včelstev. Odebrané vzorky budou
vyšetřeny v akreditované laboratoři současně na přítomnost původce hniloby včelího plodu
i varroázu.
(9) Chovatelům včel se nařizuje odevzdat odebrané a řádně označené vzorky měli dle odst. 8
přímo na příslušné pracoviště KVSH nebo prostřednictvím místně příslušné ZO ČSV nejpozději
do 20.1.2016. Místně příslušným ZO ČSV se nařizuje u odevzdaných vzorků zkontrolovat úplnost
a správnost označení, vyplnit přílohy k objednávce na vyšetření za všechny včelaře se stanovišti
včelstev trvale registrovanými u příslušné ZO ČSV, KVSH vyhotoví objednávku na vyšetření a zajistí
odeslání vzorků do akreditované laboratoře.
(10) Všem chovatelům včel se nařizuje neprodleně hlásit podezření z výskytu nákazy –
hniloby včelího plodu Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj,
pracoviště Trutnov (Spojovací 570, 541 11 Trutnov; tel. +420 499 816 108, e-mail:
epodatelna.kvsh@svscr.cz).
(11) Med a ostatní včelí produkty získané od klinicky zdravých včelstev v ochranném pásmu
mohou být uváděny do oběhu bez jakéhokoliv omezení. Veškerý med z ochranného pásma se
zakazuje používat ke zkrmování včelám.
Čl. 5

Zdolání nákazy
(1) Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj stanovuje
délku trvání pozorovací doby na 1 rok od data nabytí účinnosti tohoto nařízení.
(2) Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj může změnit nebo ukončit některá
nařízená mimořádná veterinární opatření, jestliže vzhledem k epizootologickým informacím nejsou již
tato opatření nezbytná a nehrozí nebezpečí šíření nákazy, anebo může nařídit další nezbytná
opatření v případě zhoršení nákazové situace.
(3) Nákaza bude prohlášena za zdolanou a mimořádná veterinární opatření budou zrušena,
jestliže v ochranných pásmech nedojde v průběhu pozorovací doby k laboratorně potvrzenému
výskytu hniloby včelího plodu.
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Čl. 6

Náhrady nákladů vzniklých v souvislosti s nebezpečnou nákazou
(1) Chovatelům včel, kteří mají svá trvalá stanoviště včelstev registrována v obcích
a katastrálních územích uvedených v přílohách tohoto nařízení, se poskytne náhrada nákladů podle
§ 67 odst. 2 písm. e) veterinárního zákona za laboratorní vyšetření měli provedené podle Čl. 4 tohoto
nařízení v případě, že chovatel včel splnil všechna nařízená opatření.
(2) Žádost o náhradu nákladů může podat za všechny dotčené chovatele včel hromadně
místně příslušná ZO ČSV uvedená v přílohách tohoto nařízení, která registruje trvalá stanoviště
včelstev jednotlivých chovatelů v obvodu své působnosti.
(3) Žádost o náhradu nákladů vyhotovená na předepsaném tiskopise Ministerstva zemědělství
musí být potvrzena Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj
a musí být podána na Ministerstvo zemědělství České republiky nejpozději do 12 týdnů od obdržení
výsledků vyšetření.
Čl. 7

Sankce
(1) 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 podnikající fyzickou osobu.
Čl. 8

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 Královéhradeckého kraje. Nařízení Státní
veterinární správy je přístupné na úřední desce Krajské veterinární správy Státní veterinární správy
pro Královéhradecký kraj, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a všech obecních úřadů, jejichž
území se týká.
V Hradci Králové dne 19.8.2015

MVDr. Blanka Karešová
ředitelka Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj
podepsáno elektronicky

Vyvěšeno na úřední desce:
Dne …………...…………………………
Sejmuto dne …………………………….
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Příloha č. 1 k Nařízení Státní veterinární správy SVS/2015/084740-H
Okres Trutnov - seznam katastrálních území obcí a jejich místních částí v ochranném pásmu.
název

KÚ

Bolkov

743399

Černá Hora v Krkonoších

657212

Černý Důl

620670

Dolní Dvůr

629022

Dolní Albeřice

643441

Dolní Lysečiny

643459

Dolní Malá Úpa

690368

Hertvíkovice

696781

Horní Albeřice

643467

Horní Lysečiny

643475

Horní Malá Úpa

690376

Horní Maršov

643483

Janské Lázně

657239

Javorník v Krkonoších

657875

Maršov I

761109

Maršov II

761095

Maršov III

643491

Mladé Buky

696803

Pec pod Sněžkou

718637

Rýchory

794236

Sklenářovice

696811

Strážné

756644

Suchý Důl v Krkonoších

643513

Svoboda nad Úpou

761095

Temný Důl

643521

Velká Úpa I

718645

Velká Úpa II

718653

Seznam místně příslušných ZO ČSV, o. s. v okrese Trutnov:
NÁZEV ZO ČSV, o.s.
ZO ČSV, o.s. Svoboda nad Úpou
ZO ČSV, o.s. Vrchlabí
ZO ČSV, o.s. Žacléř
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