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Oběžník č.5/2010

1) Nákazová situace  
Krajská veterinární správa Olomouc v měsíci říjnu 2010 svým nařízením č. 23 zrušila další ochranná pásma, která byla 

vyhlášena v loňském roce v souvislosti s výskytem moru včelího plodu na území naší ZO. Nadále jsou tedy v platnosti až do 
odvolání zbývající ochranná pásma v těchto katastrálních územích:
Bělkovice, Bohuňovice, Břuchotín, Bukovany, Dolany, Drahanovice, Hlušovice, Hněvotín, Hynkov, Laštany, Lípy, 
Moravská Loděnice, Nové Sady, Samotišky, Svatý Kopeček, Tovéř, Trusovice, a Týneček. 

Do, z a v těchto ochranných pásmech je možno provádět přesuny včelstev a včelařského materiálu pouze s písemným 
souhlasem KVS Olomouc. Tiskopis žádosti je k dispozici u předsedy ZO.  Současně v těchto ochranných pásmech platí povinnost 
vyšetření zimní včelí měli na přítomnost spór moru včelího plodu. 
 

2) Postup odběru zimní včelí měli k     laboratornímu vyšetření  
Po posledním ošetření včelstev přípravkem VARIDOL se podložky po kontrole spadu roztočů pečlivě ometou a vloží zpět do 

úlu. Mezi posledním ošetřením a sběrem včelí měli k laboratornímu vyšetření je třeba dodržet interval cca 30 dnů.
Z ometené měli vytvoříme směsný vzorek a to z maximálně:

25 včelstev – pokud se včelstva nacházejí mimo ochranná pásma moru včelího plodu
15 včelstev -  pokud se jedná o včelstva umístěná v ochranném pásmu moru včelího plodu.

   Pokud má chovatel více stanovišť, musí směsné vzorky vytvořit z každého stanoviště zvlášť.
   Odebranou měl zbavíme mrtvolek včel a nežádoucích příměsí nejlépe prosetím přes síto s otvory většími než 5mm pro případné 
zjištění přítomnosti brouka Aethina tumida v připravovaném laboratorním vzorku.
 Měl se opatrně vysuší,  nasype nejlépe do plastového kelímku od jogurtu (nesmí se používat skleněné obaly) a uzavře prodyšným 
uzávěrem z důvodu zamezení tvorby případné plísně.
Připravený laboratorní vzorek se označí předem vyplněným samolepícím štítkem se jménem a registračním číslem včelaře, 
názvem a číslem stanoviště, počtem včelstev ve vzorku a pořadovým číslem, které se bude shodovat s pořadovým číslem, 
uvedeném na tiskopise – návrh na vyšetření. Pořadové číslo bude ve tvaru: číslo vzorku / číslo včelařského obvodu. Toto 
pořadové číslo bude uvedeno rovněž na víčku z důvodu snadnější orientace v laboratoři. Vzorky z ochranných pásem moru 
včelího plodu budou na štítku i na víčku označeny výrazným červeným křížkem, tyto vzorky musí být navíc zabaleny do 
nepropustného obalu z PVC.

Takto připravené laboratorní vzorky odevzdají důvěrníci, nebo samotní včelaři spolu s vyplněným seznamem – návrh na 
vyšetření ve čtvrtek 27. ledna 2011 v době od 15.00 do 17.00 hod v klubovně ZO ČSV, Tř. 1. Máje 5, Olomouc. Seznamy 
návrhu na vyšetření stačí v jednom vyhotovení, jednu kopii si ponechá důvěrník pro svoji potřebu. Laboratorní vyšetření vzorků je 
zdarma, žádný poplatek se nevybírá.

Odběr zimní včelí měli a odevzdání k laboratornímu vyšetření je dle zákona 299/2003 v platném znění povinností každého 
chovatele včel. 

3) Vyhodnocení včelařského zájezdu  
Zájezdu pořádaného výborem ZO ČSV Olomouc na mezinárodní výstavu včelařů a zahrádkářů do Ostravy v měsíci září se 
účastnilo celkem 18 členů ZO a jejich rodinných příslušníků. Všichni účastníci byli nadšeni množstvím vystavovaných exponátů se 
včelařskou tématikou. Neméně zajímavé byly odborné přednášky předních včelařských odborníků od nás i ze Slovenska, které 
probíhaly jako doprovodný program po celou dobu výstavy. Na výstavě bylo možno zakoupit i mnohé včelařské pomůcky 
s výraznými slevami. Jen je škoda, že se zájezdů nezúčastňuje větší počet našich členů, vždyť je to vlastně jedna z mála příležitostí, 
kdy se můžeme osobně setkávat, popovídat o našich společných problémech a získat nové poznatky v chovu včel.

  
4) Včelaři, kteří si nevyzvedli dotace na zazimování včelstev ve stanoveném termínu (2.12.2010), mohou tak učinit ještě 6.12. nebo 
        8.12.2010 vždy v době od 15.00 do 16.00 hod v klubovně ZO, Tř. 1. máje 5, Olomouc nebo po telefonické dohodě u pokladní pí. 
        Otiskové na tel. 732 248 648. 

RNDr. Vladimír Krsek Pavel Matlas
jednatel ZO ČSV Olomouc předseda ZO ČSV Olomouc 
U Kovárny 20, Olomouc V Drahách 130, Bohuňovice
tel: 737 215 817, 585 700 738 tel. 737 401 707, 588 881 082 

zocsvoc@seznam.cz


