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Oběžník č.3/2017 
 

 

1)      Nákazová situace 

     Oznamujeme, že z důvodu nového ohniska moru včelího plodu ve Slavoníně, viz Nařízení SVS/2017/011571-M je 

nařízeno vyšetření včelí měli mimo jiné ve vyhlášených ochranných pásmech Blatec, Bystročice, Hněvotín, 

Kožušany, Křelov, Nedvězí, Tážaly, Topolany a Ústín. Včelaři v těchto pásmech, pokud nemají vyšetření na mor 

včelího plodu proveden v uplynulých 12 měsících, odeberou měl z podložek nejpozději 15.dubna 2017 a připraví 

vzorky max. po 10ti včelstvech do uzavíratelného zip sáčku PVC. Sáček vložíme do papírové obálky A4 

(300x210mm). Obálku označíme jménem a číslem chovatele, číslem stanoviště a počtem včelstev ve vzorku. Tyto 

vzorky budou přijímány k vyšetření 20. dubna 2017 v klubovně ZO od 15.00 do 17.00 hod.   

   Dále připomínáme včelařům ve vyhlášených ochranných pásmech Bohuňovice, Březce, Hejčín,  Chomoutov,  

Lašťany, Lazce, Moravská Loděnice, Nemilany, Neředín, Nová Ulice, Nové Sady, Nový Svět, Pohořany, Povel, 

Řepčín, Slavonín a Vsisko vložení podložek na sběr včelí měli do 30. dubna 2017 do všech úlů. Po 30ti dnech do 

30. května 2017 je nutno podložky vyjmout a připravit vzorky k vyšetření stejným způsobem. Takto připravené 

vzorky budou přijímány ve čtvrtek 1. června v klubovně ZO Olomouc, Škrétova 2, od 15.00 do 17.00 hod.  

   Kdo v uvedeném termínu vzorky neodevzdá, zařídí si vyšetření ve veterinární laboratoři na své náklady. Za 

nesplnění úkolů v uvedeném nařízení uděluje SVS peněžní sankce. 

    Přesuny včelstev mimo všechna vyhlášená ochranná pásma jsou zakázána. Přesuny včelstev uvnitř ochranného 

pásma, nebo do ochranného pásma jsou možné jen se souhlasem KVS na základě žádosti chovatele, doložené 

vyšetřením směsného vzorku měli na mor včelího plodu s negativním výsledkem. V případě přesunu včelstev uvnitř 

pásma nesmí být vyšetření starší 2 měsíců. Při přesunu včelstev do ochranného pásma nesmí být vyšetření starší 12 

měsíců.   

    Dle platné Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017 je nutné před každým přemístěním 

včelstev mimo stávající katastrální území (i bez ochranných pásem) nechat vyšetřit včelí vzorek na  mor včelího 

plodu. Toto vyšetření vzorků si chovatelé provádí na své náklady.  Nově je možno si vyšetření zadat u akreditované 

laboratoře AGRO-LA, s.r.o., Jiráskovo předměstí 630/III, 377 01 Jindřichův Hradec za podstatně nižší cenu 182,-Kč.  

Bližší informace na www.vcelimor.cz  

     

2)     Výdej léčebných přípravků proti varroáze 

   Objednané léčebné přípravky budou vydávány ve čtvrtek 6. července 2017 v klubovně ZO, Škrétova 2, Olomouc 

v době od 14.00 do 17.00hod.  

   Podletní ošetření přípravky Formidol, nebo Gabon musí být zahájeno do 10 dnů po vytočení posledního medu 

z důvodu masivního množení roztoče hlavně v tomto období. Varidol nesmí být aplikován dříve než 10. října.  

                 

3)     Včelařský zájezd 

          Zájezd  do včelařského areálu Chlebovice dne 13.května 2017 je již obsazen. Nahlášeným účastníkům oznamujeme, 

že odjezd autobusu je v 7.45 hod naproti východu z vlakového nádraží Olomouc hl. n. (u stánku s pečivem). 

     Předpokládaný příjezd do Chlebovic je v 9.00. Po prohlídce areálu a přednášce bude následovat oběd, odpoledne 

navštívíme včelí farmu v blízkosti Chlebovic, na závěr se podíváme do muzea Tatra Kopřivnice a dle časových 

možností i do Štramberka.  

 

 

 

 

 

 

 

 
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                       tel. 737 401 707  

 

      zocsvoc@seznam.cz 


