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Č. j. SVS/2015/126244-T 

 

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj (dále též 
jen „KVS SVS pro MS kraj“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 47 
odst. 4 a 7 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 jen „veterinární 
zákon“), podle § 54 odst. 1 a odst. 2 písm. a) veterinárního zákona v souladu s ustanovením § 
15, § 17 a § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato  
 

mimořádná veterinární opatření 
 

k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy – moru včelího plodu, zrušení ochranných pásem 
 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení, poučení o nákaze 

 
(1) Tato mimořádná veterinární opatření se nařizují za účelem tlumení a zamezení šíření 

nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji.  

(2) Mor včelího plodu je nebezpečná nákaza převážně postihující zavíčkovaný včelí plod. Původ-
cem je Paenibacillus larvae, dříve označovaný Bacillus larvae, White (1904), Gram-pozitivní ty-
činkovitý mikrob, který vytváří mimořádně odolné spóry.  

(3) Nákaza se šíří infikovanou potravou, zalétlými včelami a roji, loupeží, infikovanými plásty, úly a 
včelařským příslušenstvím. Nákazu mohou rozšiřovat i roztoči a jiní škůdci.  

(4) Spóry Paenibacillus larvae se dostanou s potravou do trávicího traktu larev prvních instarů (ote-
vřený plod), kde vyklíčí, pomnoží se, zničí buňky žaludeční výstelky a proniknou do hemolymfy 
a dalších tělesných tkání.  

(5) 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 dlouhé několik centimetrů. Konečným stádiem rozložení larvy je 
příškvar, který pevně lpí na spodní stěně buňky.  

 
 

Čl. 2 
zrušení ochranného pásma 

 
KVS SVS pro MS ukončí ochranná a zdolávací opatření v ochranném pásmu, jestliže se v 

průběhu pozorovací doby 1 roku po likvidaci včelstev a zařízení a provedené závěrečné ohniskové 
dezinfekci v ohnisku nevyskytne v ochranném pásmu mor včelího plodu. 
Po uplynutí pozorovací doby se ruší ochranné pásmo v následujících katastrech: 
 
Okres Karviná:  
Bludovice (737696), Dolní Datyně (628905), Havířov město (637556), Horní Bludovice (642401), 
Prostřední Bludovice (642410), Šumbark (637734) 
 
Okres Ostrava: 
Horní Datyně (642720), Šenov u Ostravy (762342), Václavovice u Frýdku-Místku (776033), Vratimov 
(785601), Bartovice (715085), Radvanice (715018), Kunčice nad Ostravicí (714224), Kunčičky (714241) 
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Čl. 3 

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 Moravskoslezského kraje a všech 
obecních úřadů, jejichž území se týká. 

  

V Ostravě dne 01.12.2015 

MVDr. Severin Kaděrka 
ředitel Krajské veterinární správy 

Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj 
podepsáno elektronicky 

 
 
 
 
 

 
Vyvěšeno na úřední desce                                                      Vyvěšeno na úřední desce  
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje                             Městského (obecního) úřadu  
Dne ……………………                                                            Dne …………………… 
Sejmuto dne...............................                                             Sejmuto dne............................. 

 

 

 

.  


		2015-12-01T10:50:18+0100


		2015-12-31T01:26:47+0100




