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Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj (dále jen KVS SVS pro Jč
kraj) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. ) písmo e) zák. č. 166/1 999
Sb., o veterinární péči a o zrnčnč některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdčjších
předpisů, v souladu s ustanovením § 54 odst.I písm.a), odst.2 písm a), odst.3 a § 76 odst. 3 veterinárního
zákona nařizuje tato:

ochranná a zdolávací opatření
v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy - moru včelího plodu

ČI.l

Vymezení ochranného pásma

Vzhledem ke zjištění I ohniska nebezpečné nákazy - moru včelího plodu na katastrálním území obce Třísov,
v okre e Český Krurnlov, vymezuje KVS SVS pro Jihočeský kraj ochranné pásmo o poloměru 5 km.

Ochranné pásmo zahrnuje katastrální území obcí nebo jejich částí:
Dolní Třebonín, Holubov, Chabičovice, Chlum li Křemže, Chlumec, Křemže, Křenov u Kájova, Mojné,
Plcšovice, Přisečná, Přísečná - Oomoradice, Rájov, Rájov - Černice, Srnín, Štěkře, Třísov, Vyšný, Záluží nad
Vltavou, Zlatá Koruna na okrese Čes k ' Krumlov.
Kamenný Újezd, Kosov li Opalic, Opalice, Slavče, Vrabče, Zahorčice u Vrábče na okrese České Buděiovice.

ČI. 2
Opatření v ochranném pásmu

I) Ochranná a zdolávací opatření ve vymezeném ochranném pá mu e týkají všech chovatelů včel, kteří mají svá
včelstva umístčna na dotčeném úzerni. U členů organizovaných v základních organizacích Českého svazu
včclařů, 0.5. (dále jcn ZO ČSV) e jedná o ZO ČSV Zlatá Koruna, ZO ČSV Velešín, ZO ČSV Český
Krurnlov a ZO ČSV Křemže na okrc e Českv Krumlov, ZO ČSV Boršov nad Vltavou a ZO ČSV Kamenný
Újezd Ii~okrese České 8udě·qyice.

2) Zakazují se veškeré přesuny včelstev a matek z ochranného pásma. Přemístění včclstev, oddělků nebo
matek do ochranného pásma za účelem obnovení chovu čel a přemístění včelstev a matek uvnitř ochranného
pásma je možné jen se souhlasem KVS SVS pro JČ. kraj vydaným na základě písemné ~dosti chovatele,
doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření mě ného vzorku měli na mor včelího plodu.

3) Mí tnč příslušná ZO ČSV provede nejpozději do 08.7.2013 oupis všech chovatelů včel s uvedením jména,
adresy, data narození, telefonního spojení, registračního čísla chovatele a registračního čísla tanoviště z centrální
evidence chovatelů a údaje o počtu a stanovišti chovaných včelstev, včetně kočovníků. Soupis předá na územně
pří lušná Q@coviště KVS SV ro Jč kraj: v Českém Krumlově - Domoradice 126,381 OI Český Krumlov, tel.:
380711 333 a v Česk' ch 8udě'ovicích - Severní 9, 370 10 České Budějovice, tel.: 387 789518.

4) Chovatelům uvedeným v čI. 2, odst. 1 se dále nařizuje v období nejpozději do 15.7.2013 zajistit odevzdání
směsných vzorků měli k laboratornímu vyšetření na přítomnost původce moru včelího plodu na KVS SVS
pro Jč kraj - pracoviště v Českém Krumlově, pokud toto vyšetření již nebylo provedeno v posledních 12
měsících. Směsný vzorek měli bude získán smícháním max. 10 dílčích vzorků od jednotlivých včelstev (úlů) na
stanovišti do jednoho směsného vzorku, v případě většího počtu včelstev na stanovišti chovatel zajistí adekvátní
počet takto vytvořených směsných vzorků měli. Hmotnost smč ného vzorku musí být nejméně 1,5 g (kávová
lžička). U včclařů, kde nebude moci být provedeno výše nařízené laboratorní vyšetření smčsného vzorku včelí
měli, se nařizuje provedení klinické prohlídky včelstev rozebraním díla odborně způsobilou osobou.



5) V případě pozitivního bakteriologického nálezu původce moru včelího plodu - Paenibacillus larvae ve směsném
vzorku měli, se nařizuje dotčeným chovatelům zaji tit provedení klinické prohlídky všech včelstev na stanovišti
s rozebránim díla odborně způsobilou osobou pověřenou KVS SVS pro Jč. kraj a poskytnout součinnost při
případném odbčru úředních vzorků k laboratornímu vy ctření za účelem vyloučení nebo potvrzení z této nákazy.

6) Před skončením roční pozorovací doby se chovatelům nařizuje provést podle pokynů KVS SVS pro Jč
kraj, bakteriologické vyšetření směsných vzorků včelí měli, odebraných ze zimní měli, způsobem
stanoveným v čI. 2 bodu 5) tohoto nařízení.

7) Všichni chovatelé včel v ochranném pásm u jsou dle § 4, odst. I, písmo d) veterinárn ího zákona povinni
poskytnout nezbytnou pomoc a součinnost k provedení nařízených vyšetření.

8) Chovatelé včel v ochranném pásmu jsou dále povinni:

a) hlá it KVS SVS pro Jč.kraj a KVS SVS prostřednictvím pracovi ť v Českém Krumlově a v Českých
Budějovicích úhyny a slábnutí včelstev v pozorovací době,

b) zamezovat př.ístupu včel do neobsazených úlů a včelího díla,

c) udržovat prázdné úly uzavřené bez včelího díla,

d) utrácet roje neznámého původu a divoce žijící včelstva,

e) provádět průběžně dezinfekci úlů, zásobních souší a včelařskýeh potřeb a pomůcek, Mezi těny lze použít
k obnově díla, jen pokud e vos k k jejich výrobě byl ošetřen při teplotě 117° po dobu 60 minut či 150°C po 5-
10m inut a to ve chváleném provoze.

f) nezařazovat včelí plásty, nedezinfikované úly a včelař ké pomůcky do chovu včel, zejména v případě
neznalosti nákazové ituace v místě jejich původu,

g) nepoužívat med a pyl, plásty a vo k z obla tí neznámou nákazovou situací pro krmení a chov včel.

ČI. 3
Poučení o nákaze

Mor včelího plodu je nebezpečná nákaza včel, způsobená sporotvornou baktérií Paenibacillus larvae, která
převážně postihuje zavíčkovaný včelí plod. ákaza se šíří infikovanou potravou, zalétavými včelami a roji,
infikovanýrni plásty, úly a včelařskýrn pří lu en tvím i včelími produkty. ákazu mohou rozšiřovat roztoči a jiní
škůdci. Příznaky se projeví až u /..3 íčko aného plodu. Plá t bývá nepra idelnč zakladen (mezerovitý plod), víčka j ou
ztrnavlá, propadlá, občas proděra ělá. apadené larvy mění barvu z perleťovč bílé na šcdožlutou až tmavohnědou a
přerněňují e na lepkavou, hlenovitou hmotu, která se dá z buněk vytáhnout jako vlákno dlouhé několik centimetrů.
Konečným tadicm rozložení larvy je přiškvar, který pevně lpí na spodní stěně buňky

ČI.4
Zdolání nákazy

ákaza může být prohlášena za zdolanou. jestliže c v průběhu pozorovací doby) roku po likvidaci
včelstev a zařízení a provedené závěrečné ohniskové dezinfekci vochranném pásmu nevyskytne mor
včelího plodu a současně jsou splněna všechna nařízená ochranná a zdolávací opatření.

ČI.5
Sankce

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) 2000000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
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ČI. 6

Společná a závěrečná ustanovení

1) áhrada nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnými nákazami se řeší dle zákona Č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých souvi ejících zákonů (veterinární zákon), v platném znění.

2) ařízení Státní veterinární správy se vyhlásí tak, že se vyvěsí na úřední desce krajského úřadu a
všechobecních úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dní. Toto nařízení Státní veterinární správy
nabývá podle ustanovení § 76 odst.3 písmo a) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho
vyhlášení' za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu
Jihočeského kraje.

3) Toto nařízení je přístupné veřejnosti i na elektronické úřední desce KV SVS pro Jč. kraj na web. stránkách
Státní veterinární správy: www.svscr.c~

4) Tímto nařízením e ruší platnost nařízení ařízcní SVS č.j.: VS/1980/2012-KVSC, ze dne 16.5.2012.

5) Přílohou tohoto nařízení je mapa vymezující ochranné pásmo

V Českých Budčjovicích dne: 06.06.2013

MVDr. Franti ek uba

ředitel
/

~

/
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Obdrží:

Do datové schránky:
KÚ Jčk - U zimního stadionu I952/1l, 370 O I České Budějovice
MěÚ Český Krumlov, Kaplická 439, 38101 Český Krumlov
OÚ Přísečná, Srnín, Holubov. Dolní Třebonín, Mojné, Mirkovice, Kájov, Zlatá Koruna, Městys Křcrnže, Vrábče,
Kamenný Újezd
Policie ČR práva J ihoče kého kraje, Lannova třída 193/26 370 74 Če ké Budějovice - za lat na :
Policie ČR OŘ - Český Krumlov

Do oručeně:
O KVL Český Krumlov: MVDr. Petr Jára, Českobudějovická 13,38241 Kaplice
OS KVL České Budějovice: MVDr. Roman Bartoň, Kaliště u Lipí 49 373 84 Dubné
OV ČSV Český Krumlov: Ing. Václav Bicek, Bor 1,38232 Velešín
OV ČSV České Budějovice: Stanislav Pokorný,Dlouhá 188,37361 Hrdějovice
ZO ČSV Boršov nad Vltavou: Babor Molan, Borov kého 388, 373 82 Včelná
ZO ČSV Kamenný Újezd: Ing.llavlíček Jan Ko ov 7, 370 07 České Budějovice
ZO ČSV Český Krurnlov: Václav Mareš, Plešivec 365, 381 O1 Český Krumlov
ZO ČSV Zlatá Koruna: Václav ejedlý, Rájov 51 38202 Zlatá Koruna
ZO ČSV Křernžc: Ing. Pavel voboda, Holubov 256, 382 03 Křernže
ZO ČSV Velešin: František Ondrášek, hodeč 21,38'232 Velešín
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Příloha k Nařízení SVS č.j. SVS/2013/037762-C
ochranné pásmo moru včelího plodu - 1 ohnisko
okresy Český Krumlov a České Budějovice
poloměr ochranného pásma S km

5
Hor.
SVince
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 48522408-100596-130606144132, že tento dokument, který vznikl
převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické skládající se z 5 listů, se doslovně
shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: svspes50785d9c

Ověřující osoba: Dana Buchtová
Vystavil: Státní veterinární správa

V Praze dne 06.06.2013

48522408-100596-130606144132


