
Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj
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Čj.:20l0 /1697 KvsC

Nařízení č. 1l20l0
Krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj

Krajská veterinární správa pro Jibočeský kraj (dále jerr ,'Kvs pÍo Jč kraj,, ), jako věcně a misnrě
přís1ušný orgán státní spÍávy ve věcech veterinární péče podle $ 47 odst. 1 písm. b) zákona č'
] 66/1999 Sb',o veteřinární péči a o zlněně někte{Ích souvisejicích zákonů (dá]ejen veterinámí zákon)
v p]atném arění' rozhod]a podle $ 49odst' ] |rsm' c)a ! sollladu s ustanolení;i s 54 odst'Ipísm'a),
odst'2 písm a), odst'3 a $ 7ó odst' 3 veterinámího zákonanařizuje t at o:

mimořádná veterinární opatření
při ýskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy - varroúzy včel

i)

r)

čl- l

Úvodní ustanovení

Mimořádná vetednámí opatření se nařizují k ochraně chovů včel na územi Jihočeského kr.aje'
Vyšetřením zimní měli byla u včelstev chovatelů rrrajicich svá stanoviště na území Jihočeského
kaje zjištěna a laboratorně prokázána nebezpeěná nákaza varroáza věel'

Varrorízaje nebezpečné parazitární onemocnění včelího plodu a dospě]ých včeI \Tvolané řoztočem
varroa destructoÍ. Podle přílohy č.2 veterinámího zákonaje varroáza zařazena mezi nebezpečné
nákazy.

Vzh]edenr k ve]kému počtu ohnisek ve všech okresech Jihočeského kaje se celé územi
Jihočeského kaje považuje za plošně zamořené varroázou včel'

čl.2

vYmez€ní Doimů

Podle iohoto nařízení se řozumi :

a) ohniskem nákazy - stanoviště včelstev s klinicky nebo ]abo.atomě zjištěným nálezem roÍoče
Varroa dcstructor, v počtu větším neŽ 3 rcáoči na včelstvo.

b) ochJaIným pásmem územi v okruhu 5 km od ohniska nákazy,
c) směsným vzorkem veškerá měl nebo spad odebraný ze všech ú1ů jednoho stanoviště

vče]stev,
d) ošetřenín (léčebn]im, diagnostickým)je apIikace uťčeného připravku provedená komisionálně

za přítomnos1i chovate]e.

2)



čl.3

ochřanná a zdolávací oDatření

1) Pozdni iařo a l€tní období 2010

cbovat€lům včel se ukládá plošné ošetření včélstev (nejrnéně na katastru, lépe na celém
úzcmi základní organizace) přípravlr:y GABoN PÁ 92 (řesp. GABoN PA 1,5 mg proužky
do úlu' jen v fámci klinického hodnocení) nebo GABoN PF 90. a to v případech:
> kde při \Tšetření zimní měli (únoř 2010) mělo vice než 25% Stanovišť průměmý nález

vice než 3 samičky Varřoa na včelstvo.
> kde byla diagnostikována vysoká invadovanost trubčiho plodu a
> kde byl průměrný přirozený letní spad roztočů \'yšší ncŽ pět samiček denné, ci je

signa1izován r'yšší stupeň zamořeni varoázou proh1idkou včelstev.

Ke sniŽení rizika tvorby reziduí se GABON PF 90 aplikuje maximálně ve dvou letech po sobě'
Potom musí následovat nejnéně jednoletá přestávka nebo záměna za CABON PA 92. Pro
GABoN PA 92 (resp' Gabon P^ ],5 mg proužky do ú1u) nejsou z h1ediska t-',orby reziduí žádná
omezení' Eiir]ravkv GABON PA 92 ar€sD. GÁBON PA 1.5 mp DroužkY do úlu. i€n
v rámci klinického hodnocen0 nebo GABoN PF 90 se aDlikuií až Do Dosl€dÍím odběru
medu a seimutí medníků a jejich aplikaci je nutné provóst bez zbytečného odkládu.

Při nižším zamořeíí vařřoázou pouŽiji chovatelé včel v letním obdobi připravek
FoRl{IDoL - odparné desky s kyselinou mravel1óí' Je vhodné a doporučuje se aplikovat lento
přípravek již během pozdního jala a po celé léto' pokud teploty V průběhu dne dosahují alespoň
20'c- Páry kyseliny mmvenčí pronikají víčky do plodo\aícb buněk a ničí zejména \),'ojo\a
stadia roáoče vanoa destructor.

a)

b)

2. období oodzim a zima 2010

a) U všech včelstev před ošetřením musí chovatelé nejDozděii do 30. září 20l0 vloŽit na dna úlů
pod]oŽLf. kteřé celé dno pokryjí' PodloŽky se vŽdy po ukončení diagnostického odběru spadLL
nebo po ukončení léčby (ošetření) řádně ometou, očisti a vrátí zpčt na dno ú1u' Po posledním
ošetření v tomto období musí bý podloŽk} řád ě očištěny až po up]ynutí 7 dní.

b) V období od 10' října do 3l. prosince 20]0 se chovatelrim nařizuje troji ošetření vš€ch
včelstev přípřavkem VA_RJDoL (FUM' AER). ošetření se provede komisionálně fumigací
nebo aeřosolem. Doporučcné intervaly mezi ošetřeními.isou l'1 2] dní. Ve včelstvech nesmi
bý! při druhém a třetím ošetření zavíčko,ýaný věelí plod' Pokud tam zavíčkovaný plod je (např'
při teplém počasi) odstraní se \Třezáním nebo řozdrásáním tak' aby přítomní toztoči byli
zpřístupněni účinným látkám při lunigaoi či aerosolovém ošetřeni' Tři ošetření se prováději bez
ohledu na to, zda byl v podletí použit Gabon PA 92 (resp' GABoN PA ],5 mg proužky do úlu'
jen v rámci klinického hodnocení) nebo Gabon PF 90. s výhodou lzc poslední ošetření prcvést
aerosolen a to i začátkem prosince, kd}'.jsou včelstva bez plodu' Při použití acetonu lze aercsol
ap1ikovat do teploty minus 5'C' Toto ošetřeníje významné k zabráněni tvorby rezistence'

c) Po provedené podzimní léčbě ]nusí chovatelé zajistit povinné }'}.š€tření zimní měli. Směsné
vzor\ měli odeberou trejpozději do 15. Února 2011 a odevzdají zdÍavotnimu refeťentovi
územně příslušné Zo ČsV pro laboratonri vyšetření' Mezi očištěním podloŽek po posledním
ošetřeni a odběrem snrěsných vzorků měli určených k rry-šetření ma vanoázu musi bý zachová1
interval 30 dnů. Zimni měl nesmí b]it po odbčru přesívára přes síta s otvory menšími než 5 mm,
aby mohl být při lyšetření zachycen i eventuálni výsk}.t malého úlového brouka Aethina
tumida.Vyšetření vzorků provádějí ]aboratoře autorizované SVS ČR'



d) Pokud n€byl Šplněn rozsah nařízenýcb opatření přo období podzim - zima podle odstavce
2 písm. {) a b) nebo po zjištění opakujících se vysokých počtů spadlých roztočů po
provedené léčbě (po třetím ošetření) je možné do ]5'1.201l lrovést další zimní léčebné
ošetření aerosolem nebo fumigací. s přihlédnutim k dennín teplotám

e) v okresech Š Úskytem ohnisek molu včelího plodu á navazujicích ochranných pásmech'
stanovi Kvs pÍo Jihočeský kťaj časoÚ harmonogram a způsob odběru vzorků k lYšetření na
varroázu a na mor včeliho plodu'

.Iařní ohílohí 20l l3)

4)

5)

6)

7)

a) v okesech se v]-hodnoÍi extenzita varroáZJ_ podle procenta stanovišt' s negativním Úsledkem
vyšetření zinní měli' V základrrich organizacích, ve kteích procento pozitivních stanovišť
přesáhlo 75% všech lyšeťovaných vzorků' se předjarní ošetřeni prov€d€ řovněž plošně (u
vš€ch včelstev základní orgatrizac€)' včetně včelstev chovalelů včel' kteří ne.jsou
olganizováni'

b) V ostatních základních organizacích se předjarní ošetřeni provede u vče]stev na stanovištích,
kde by1a prokázána irrtenzita zamoření při laboratomím vyšetření zimní měli více než tři
samičky roloče vařřoa destructol v plůměru najedno včelstvo.

c) vzhleden k nepříŽnivé situaci ve Úskýu varŤoázy se dopořučuje provést toto předjaní
ošetření včelstev ; na stanovištích s nálezem nižším neŽ jsou 3 samičky roáoče Varroa
destruktor na jedno včelstvo' Cílem je. aby timto ošetřenim bylo pokÍyto co nejvěiší území
Jihočeského kraje.

d) Předj*rnim ošetřenim se rozumí nátěr víček zavíčkovaného plodu 0'25% vodní emulzí
přípřavku M-l AER, spojený s fumigací přípravkeD Varido] FUM. Rozhodujíci $znam ma
ná1ěr plodu, klerlim jsou postiženj roztoči a jejich vývojová stadia uvnitř plodov,ých buněk i
roztoči na vče]ách' Fumigace Varidolem je pojistkou při eventuální rezistenci roáočů na
pyrethroidy a pro případ, že plocha ploduje nedostatečná' Toto ošetiení musí být Dřovedeno
nepqzdšji&l5]L20 Ir-

e) v případč' žc Kvs prc Jč'kaj nemá k dispozici iY.sledek laboratorního parazitologického
q/šctření směsného vzoíku zimni měIi od vče]stcv na stanovišti (chovatel vzorek řáď1ě
v termínu neodevzdá či je vzoťek posouzen jako nezpůsobilý k provedeni wšetření ) pak je
chovateli uložena povinnost provést jarní ošetření včelstev na stanovišti v sou]adu s bodem 3
písm'd).

ošetřeni včelstev se smí pťovádět pouzc přípravky zaregjstrovanými vČeské republice. Jejich
použití mimo období sianoverrá tínto naříZením je zakáZáno. Výjimku tvoři pouze FoRMIDoL,
obsahuj ící kyselinrr mravenči'

Veškcré obiednávky léčiv a léčebných přípravkťl k ošetřování včelstev podléhají předchozímu
odsouh]aseni ze shany KvS pro Jč'kraj (písemný souhlas na fomuláři objedrlávky).

Základni organizace ČSV bez zbýečného odk]adu nahlásí Kvs pro Jč kraj majitele (chovate]e) a
počty včelstev. jejichž stanoviště jsou v obvodu jejich základní organizace a u nichŽ nebylo
provcdeno vyšelřeni Zimni měli nebo ošetření včelstev dle lohoto nařízení-

Při úhynu lrebo likvidaci včelstva z dťlvodu varroázyje chovatel povinen :

a' úl ihned uzavřít tak aby se zabránilo vnikáni včel

b' všechny plásty včetně plodoly'ch se B./ďi na vosk

c' plázdný úl a použitelné rámky sc řádně mechanicky oěisti a dezinfikuji hork-Ým 3%
1ouhem sodným nebo q-žehnutím' Použitelnéjsou až po uplynutí 10 dnů a opláchnutí
pitnou vodou.

8) Neobsazené úly i další chovná zařízení musí bit zbaveny včelího dí]a a celoročně zajištěny proti
moŽnérnu vnikání včel



čl'4

PřeÍníst'ování vče|st€v

1) V souladu s ustanovením s ]34 odst'l ryhlášky MZE č'299/2003 sb. v platném zněii může b:'t
trvalé př€místění vč€lstev povoleno .ien do oblasti se stcjnou nebo horší nákazovou situací.
Přesunuta mohou být pouze vče]swa vyšetřená na vanoázu a léčebně ošetřená na základě naiizených
ochranných a zdolávacich opatřeni av souladu s nimi'

v rámci úZemního obvodu Jihočcského kaicjsou trvalé piesuny vázány na souh]as KVS pro Jč
kraj 

' 
kteď \,ydá dle místa pťlvodu včelstev.

mimo územni obýod Jihočcského kaj(j lze trvalý přesun včelstev uskutečnit na základě
předchozího souhlasu územně příslušné KVs dje stanoviště nabyvatele a přemist'ovaná včelstva
musi být doprovázena veteřinrímím osvědčením \rystaveným úředním veterinárním lékařcm _

inspektorem KvS pro Jč krai d]e místa původu včelstev.

2) Přesun včelstev kočováním lze uskutečni1 v ťámci okťesů Jihočeského kra.je za následujících
podmínek;
a.) obecně do oblasti o stejné nákazové situaci, přičemŽ za horší nákazovou situaci se považljí

oblasti (ohniska a jejich ochranná pásma, cvent' vyh]ášené ťlselq hraničních páseDl)
s potvřzeným výskytem rezistentních roztočů, a to bez ohledu na intenzitu a extenzitu nákazy'

b) byla_li včelstva Ďa třvalém stanovišti ryšetřena laboratomě na nlor vče1ího plodu s negativním
Ús]edkem

c) přesun koěovánim lze uskutečnit, bylali Včelstva vyšetřena ve vztahu kvarroáze' pricelnz \e
směsném vzorku měli nebyli zjištěni více než j roáoči na jedno včelstvo, a bylo-li vystaveno
veteřinární osvědčeni pro přesun' Vjednotliiich připadech může bý přesun povolen, i když
počet řoztočů přesahuje tuto hÍanici a chovatcl pťokáže, že všechna vče]stva na stanoviŠti byla
ošetřena v předjaří 20] 0.

d') Kočujicí Včelstva musí být neprodleně po každém návťatu po l. 6. 2010 z kočovného stanoviště
(na t além stanovišti nebo na dalŠim kočovném stanovišti) preventivně přeléčena' a to
FoRMIDOLEM' pokud se návrat uskuteční před posledním vytočením medu a přípravkem
GÁBON PA 92 (resp. Gabon PA ]'5 mg proužky do úlu. jen v řámci klirrického hodnocení)
nebo CABoN PÍ] 90, pokud se návíal uskuteční po posledním výočení medu a nejde o oblast
s rezisteDcí roztočů' v ob]astech se Zjištěnou ťezistenci roztoče Varroa destructor vůči léčivům
se v připadě silného napadeni provede ošetřeni FoRMlDoLEM opakovaně'

c) KVs přo Jč křaj rozhodne o přesrrnech včelstev na Základě schváleného p]ánu kočování na
celorr sezónu, kteqi předloží každ} oV (MéV) ČSV i neorganizovanr \celaři nejpozději do
3o.dubna 2010 na KVs pro Jč kraj' současně s plánem přesunů ov (MěV) Č\v piedlozi
KVS k odsouh]aseni objednávku léčiv pro preventivní léčebné ošetření kočujících včelstev'

| ňdividuální žádosti o kočování posoudí KVS pro Jč kraj s přihlédnutím k výšc uvedeným
okolnostem -r'ystavení přislušného veterinárniho osvědčeni.

čl.5

Pouč€ní o nákaze

varroáza je nebezpečné parazitárni onemocnělí včel a včelího plodu, které q,volává ťoz|oč varroa
destÍuctor. Roáoč napadá včelí plod. nejčastěji trubčí, na kterém se rozmnoŽuje a dospělé včel},'
Roáoč může bÍÍ přenašečem viroÚch. bakteriálních a plísňoÚch onemocnění včel a vče1ího plodu'
Pokud není včelstvo včas léčeno účinnými přípmvky, docházi kjeho úhynu' Nákaza se šíří především
nakaženými bubci. včelami a roji. významnou ro1i v šíření nákazy hraje nedisciplinovanost Děkterlých
chovatelů včel' Díagnóza se stanoví klinickým rTšetřením. zejména zavíčkovaného trubčiho plodu a
laboratomim \rJ-šetřením spadu - měli'

a)

b)



čl.6

Sankce

2)

i)

2)

i)

1)

r)

l)

5) Nabýím Ílčinnosti tohoto nařizení se ruši Nařizení č'212009 KVS pro Jč'kraj ze dne 07.04'2009

v Českých Buděiovicích dne 12.04' 20l0

Kontrolu dodržovfurí povinností stanovenýclr tímto nařízením budou provádět ve smys]u s 52
odst'l písm' a) veterinárního zákona orgány veterinámí sprá\y přislušné podle s '{7 odst.1 písm'
b) a $ 49 odst.] písm. c)' d)' x) a y) veterinámího zákona'

Nesplnění nebo porušení povinností stanovených tímto nařizenim izichimi osobami, kte#
nejsou podnikajícíni ryzickými osobami' bude postihováno jako přestupek podle $ 7l odst']
písnr' j) veterinámího zákona'

Porušení povinností stanovenýcb tímto nařízením právnickými osobami nebo podnikajícími
ryZickými osobami. bude postihováno jako správní de]ikt podle s 72 odst.l pism. m)
veterinámího zákona'

čl'1

Závěrečná ustanoYení

Platnost ninořádných veterinámích opatření nařízených KVs pro Jč kraj k ochraně chovů
v souvislosti s }ýslqÍem nebezpeěné nákaz1 noÍu včelího plodu. neni tímto nďizenim dotčena'

Náhrada nák]adů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnými nákazami se řeši podle
veterinárniho zákona'

Toto nařízeni nabývá platnosti a účinrrosti dnem následLrjícím po dnijeho [/h]ášení' jímžje první
denjeho vyvěšení na ílřeclni desce Krajského úřadu Jihočeského kraje-

Toto nařizeníje přístupné veřejnosti i na elektÍonické úřední desce KvS pro Jč kÍai na web.
stránkách Státní veterinámí spráry České republiky : wwrv'svscr'gz

MvDI. Imntišek Kouba
ředite]
Kraj ské veterinámí sprály
pro Jihočeský kraj

Kraiský úřad Jihočeského kraje, U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České
obecni úřady Jihočeského křaje
Městskó úřady Jihočcskóho kajc obci 5 rozšířenou působností
Po1icie ČR Správa Jihočeského kraje. Lannova ÍÍíd'd I93126,3'7O 01 České Budějovice
Zaslat dopatutt!]ti lta :

ďt

Budějovice - zaslat na

Český svaz včelařů, okresní a,.bor : České Budějovice. Český Krumlov' Jindřichův HÍadec, Písek.
Prachatice_ Strakonice a Tábor'

vwěšeno na úředni desce dne:

Sejmllo,/ uiednr de.lt dne :
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