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Oběžník č.3/2007

1) Ceny léčebných přípravků na rok 2007  
Ceny léčebných přípravků  pro léčbu včel zůstávají v cenové úrovni roku 2006 kromě VARIDOL FUM a VARIDOL AER, 
u kterých došlo k navýšení o 2,-Kč za lahvičku. Tento doplatek byl vybrán od důvěrníků, nebo jednotlivých včelařů při 
výdeji léčebných přípravků. 
Žádosti o dotaci na částečnou úhradu léčebných přípravků budou v termínu odeslány prostřednictvím OV ČSV na ústředí 
do Prahy, jejich výplata jednotlivým včelařům bude provedena současně s výplatou dotací na zazimování včelstev.

2) Výplata dotací na zazimování včelstev  
Včelařům, kteří si podají v termínu do 15. září 2007 řádně vyplněnou žádost o dotaci na zazimování včelstev na tiskopise, 
který bude uveřejněn v časopise VČELAŘSTVÍ, bude tato dotace vyplacena ve čtvrtek dne 22. listopadu 2007 v klubovně 
ZO ČSV Olomouc. Včelaři, kteří mají včelstva umístěna v obvodu jiné ZO, musí k dotaci přiložit potvrzení, že u této 
organizace nežádali o dotaci. Žádosti je nutno doručit osobně, nebo prostřednictvím svých důvěrníků předsedovi naší ZO.

3) Registrace u Českomoravské společnosti chovatelů   
Z důvodu nesrovnalostí v registraci jednotlivých chovatelů včel žádáme všechny včelaře, aby originál tiskopisu, který 
v nejbližší době obdrží od Českomoravské společnosti chovatelů, neposílali zpět této organizaci, ale předali současně se 
žádostí o dotaci na zazimování předsedovi ZO. Po kontrole s naší evidencí budou tiskopisy odeslány do ČMSCH 
hromadně. U nových včelařů, kteří dosud nemají registrační číslo chovatele bude žádost o registraci provedena na tiskopise 
” Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť k 1.9. roku”. 

4) D  alší ohniska moru včelího plodu  
Z důvodu zjištění moru včelího plodu u chovatele Soška Josefa ve Velké Bystřici /13 včelstev/ a v neregistrovaném chovu 
v obci Mrsklesy /16 včelstev/ bylo vydáno Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 14/2007 ze dne 
9.7.2007. Ochranným pásmem se podle tohoto nařízení vymezují katastrální území obcí Velká Bystřice, Mrsklesy, Přáslavice, 
Kocourovec, Kovákov, Hlubočky, Mariánské Údolí, Posluchov, Radíkov, Lošov, Bukovany, Sv.Kopeček u Olomouce, Droždín, 
Samotišky, Olomouc-Hodolany, Olomouc-Holice, Bystrovany, Velký Týnec, Čechovice, Svésedlice, Doloplazy, Daskabát.
V minulém oběžníku jste byli informováni o zjištěném ohnisku včelího plodu v obcích Loučany a Radíkov. Ochranné pásmo 
pro ohnisko v Loučanech nadále trvá pro katastrální území obcí Loučany,Těšetice, Vojnice, Senice na Hané, Odrlice, Senička, 
Cakov,  Nové Dvory, Střížov, Ludéřov, Lhota pod Kosířem, Drahanovice, Nová, Slatinice, Luběnice, Rataje, Kníničky a 
Náměšť na Hané.

        Ochranné pásmo pro ohnisko Radíkov i nadále trvá v katastrálním území obcí Radíkov, Posluchov, Hlubočky, Mar.Údolí, 
Pohořany, Véska, Dolany, Dolánky, Nové Sady, Toveř, Samotišky, Sv. Kopeček, Droždín, Bukovany, Velká Bystřice, 
Mrsklesy, Lošov, Kovákov a Bělkovice.

        V podtržených obcích se nachází včelstva našich chovatelů. U těchto chovatelů je nutno odebrané vzorky zimní měli uzavřít do 
nepropustných obalu PVC, vzorky označit výrazně červenou barvou a doručit ve stanovené lhůtě k laboratornímu vyšetření.

Všem chovatelům ochranného pásma se nařizuje:
a) zákaz přemisťování včelstev, rojů, matek a veškerého včelařského materiálu do ochranného pásma a z ochranného

pásma s výjimkou zimní měli a medu,                      
      b)    med uvádět do oběhu jen od včelstev klinicky zdravých a pouze na základě negativního výsledku vyšetření směsného  
             vzorku medu z celého stanoviště na původce nákazy Paenibacilus larvae. V případě pozitivního nálezu může být med    

zpracován pouze  v pekárenském průmyslu. Tento med je pro člověka prakticky neškodný, pouze musí být tepelně 
zpracován, aby nedocházelo distribucí k dalšímu šíření spór této nebezpečné nákazy na další území, 

      c)    provádět preventivní prohlídky včelstev ke zjištění nákazy  včelího plodu chovatelem, nebo prohlížitelem včelstev.  
             V případě podezření neprodleně informovat nákazového referenta ZO a KVS Olomouc. Při prohlídkách je nutno 
             používat ochranné rukavice a po každé prohlídce desinfikovat ochranný oděv a obuv,

d)     odebrané vzorky zimní měli uzavřít do nepropustných obalů PVC, vzorky označit červenou barvou a ve stanovené lhůtě       
        doručit na ZO.

Všem chovatelům celé naší ZO se nařizuje: utrácet divoce žijící včelstva a roje neznámého původu, zamezit přístupu včel do  
   neobsazených úlů a tyto udržovat bez včelího díla.

Za porušení vydaného veterinárního opatření budou kontrolními orgány udělovány pokuty. 
   

1) Letní a podzimní ošetření včelstev proti varroáze  



Léčení nutno provádět podle závazných postupů, vypracovaných Výzkumným ústavem včelařským Dol u Libčic. Veškerá 
léčba se provádí zásadně až po vytočení posledního medu, kdy se vkládají na dno úlů odparné desky FORMIDOL, nebo 
mezi rámky kontaktní proužky GABON. Tyto přípravky se ponechávají v úle max. 30 dnů. Na tuto léčbu musí vždy 
navazovat léčba přípravky VARIDOL FUM, nebo AER. Léčba fumigací se provádí při venkovní teplotě nad 10°C v době, 
kdy včely nelétají. Toto ošetření provádíme v rozmezí 10ti dnů a to maximálně 3x v termínu od 1.října do konce roku dle 
vhodného počasí. 
 Česno úlu před fumigací uzavřeme a otevřeme cca 1 hod. po fumigaci. Na dno úlu vkládáme vždy indikační podložku, 
kterou po fumigaci ometeme. Vzorek měli po poslední fumigaci /zpravidla začátkem ledna příštího roku/ odebíráme 
k laboratornímu vyšetření. Nespotřebované léčebné přípravky vylejeme do půdy mimo dosah zdrojů pitné vody, obaly 
uložíme na vyhrazené skládky.
       

2) Odběr zimní měli pro laboratorní vyšetření  
Po posledním ošetření včelstev léčebným přípravkem VARIDOL FUM nebo AER, které nesmí být provedeno dříve, než 
25.11.2007, smeteme veškerý spad na podložkách a tyto vložíme zpět do úlu. Odběr zimní měli na laboratorní vyšetření se 
provádí minimálně 30 dnů po poslední fumigaci a ometení podložek. Ze všech úlů na jednom stanovišti se vytvoří směsný 
vzorek. Pokud má včelař více stanovišť, musí být z každého stanoviště odevzdán samostatný vzorek.. Odebraný vzorek 
uložit výhradně do plastového kelímku /od jogurtu/ a opatřit prodyšným víčkem /plátno s gumičkou/ aby nedošlo ke 
zplesnivění vzorku. Kelímky budou opatřeny výhradně štítky, které obdrží důvěrníci jednotlivých obvodů při odběru dotací 
na zazimování. Na štítku bude čitelně vyplněno :jméno a příjmení včelaře, stanoviště, číslo kat.území, reg.číslo chovatele, 
číslo hospodářství, počet včelstev ve vzorku a pořadové číslo dle seznamu včelařů. Pořadové číslo bude uvedeno i na víčku. 
Včelaři z ochranných pásem napíší pořadové číslo červenou barvou. 
Takto připravený vzorek předá s částkou 20,-Kč každý včelař včas svému důvěrníkovi, aby ten jej předal za celý svůj 
obvod ve čtvrtek 31.1.2008     v     době  od 14.00 – 18.00 hod   v klubovně ZO ČSV. Ke vzorkům bude důvěrníkem přiložen ve 
trojím vyhotovení řádně vyplněný tiskopis ” Návrh na vyšetření”, který bude k vyzvednutí při výplatě dotací.
Upozorňujeme, že odevzdání vzorku zimní měli je povinností každého včelaře.

3) Vyhodnocení včelařského zájezdu          
        Včelařský zájezd do včelařské školy  v Nasavrkách se zaměřením na chov matek a moderní chov včel  v sobotu 
9.června 2007, kterého se zúčastnilo 25 členů ZO a rodinných příslušníků se vydařil po všech stránkách, poděkovat je 
třeba Ing. Perutkovi za dobrou přípravu a organizaci zájezdu. Pokud někdo z našich včelařů má zajímavý námět zájezdu na 
příští rok 2008, nechť to sdělí předsedovi naší ZO.

4) Změna funkcí ve výboru ZO, termíny schůzi výboru  
V souvislosti se Stanovami Českého svazu včelařů, kde je v § 27, odst. 9 uvedeno, že kumulace funkcí předsedy, jednatele a 
pokladníka v orgánech svazu není možná, odsouhlasil výbor na své schůzi dne 23.5.2007 změnu funkcí ve výboru ZO Olomouc 
takto: p.Pavel Matlas s dosavadní funkce místopředsedy přechází na funkci jednatele, Ing.Jaroslav Kohoutek bude vykonávat 
funkci pokladníka. Funkce místopředsedy zůstává zatím neobsazena.
Vzhledem k zaneprázdnění některých členů výboru dochází ke změně termínů výborových schůzí a dalších akcí v klubovně ZO. 
Nejbližší schůze výboru se bude konat ve čtvrtek 6. září v 16.00 hod v klubovně ZO.

Pavel Matlas v.r.                                                                                                                           Vladimír Cihelka v.r.
Jednatel ZO ČSV Olomouc                                                                                                            předseda ZO ČSV
V Drahách 130, Bohuňovice                                                                                                          Veleslavínova 16, Olomouc
Tel: 737 401 707                                                                                                                            tel: 585 229 090
Mail: zocsvoc@seznam.cz
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