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Oběžník č.4/2018 
 

1)      Nákazová situace 

V tomto roce byla vyhlášena nová ohniska moru včelího plodu v katastrálních územích Věrovany, Grygov a Samotíšky. Ve 

všech těchto katastrálních územích a jejich ochranných pásmech byl již proveden laboratorní rozbor zimní včelí měli na mor, není 

proto nutné provádět nové vyšetření.  Do uzávěrky tohoto oběžníku bylo ukončeno ochranné pásmo pouze v katastrálním území 

Droždín. Je pravděpodobné, že postupně budou zrušena další ochranná pásma, vyhlášená v loňském roce.       

     Z dosud platných ochranných pásem se zakazují přesuny včelstev a matek. Přemístění včelstev uvnitř ochranného pásma, nebo 

do ochranného pásma je možné jen se souhlasem KVS Olomouc, doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření na mor 

včelího plodu. V případě přemisťování včelstev uvnitř ochranného pásma nesmí být vyšetření starší 2 měsíců, v případě 

přemístění včelstev do ochranného pásma nesmí být vyšetření starší 12 měsíců. 

       

    

2)     Aplikace léčebných přípravků na léčbu včelstev proti varroáze 

       Formidol můžeme aplikovat dle přiloženého návodu již v průběhu  medobraní, pokud máme podezření na výskyt roztoče 

varroa   destruktor. Gabon pak vkládáme do plodiště dle návodu za 10 dnů po vytočení posledního medu. Pozdější vložení Gabonu 

je méně účinné, nebo již zcela neúčinné.  Gabon Flum je i pro tento rok lék v klinickém  hodnocení, proto musí každý včelař, který 

si Gabon Flum objednal, vést záznam léčby na  formuláři - Klinické hodnocení veterinárního léčiva Gabon Flum 4mg proužky 

do úlu. Základní expozice (ponechání proužků v úle) je 24 dní u dělničího plodu, a 30 dní, pokud je přítomen i plod   trubčí. Po 

této době se musí proužky z úlu bezpodmínečně vyjmout a při výplatě dotace odevzdat  na ZO Olomouc společně  

s vyplněným formulářem klinického hodnocení. 

        Varidol, M1-AER a MP10FUM je možno aplikovat dle přiloženého návodu až od 10. října, dřívější léčba tímto přípravkem je 

zakázána. 

      Od 14. 9. 2018 bude možno se opět zaregistrovat do pořadníku na zapůjčení aerosolového vyvíječe s kompresorem. Tato léčba 

je nejúčinnější až v průběhu prosince, kdy je v úle minimum plodu a včelstvo je již v zimním chumáči, do kterého se účinná látka 

při klasické fumigaci nedostane. 

       Ten, kdo si nevyzvedl léčiva v řádném termínu, může si je pak odebrat  od 9. července 2018 ve Včelařské prodejně na Třídě 

Míru 129, Olomouc-Neředín, ve dnech pondělí, středa, nebo pátek vždy od 8.00 do 16.00hod.. 

  

                        

3)     Postup podání žádostí o dotaci D1  

     Státní zemědělský intervenční fond prostřednictvím ČSV poskytuje i letos dotaci na opylovací činnost. Včelaři si podávají 

žádost o dotaci na řádně a úplně vyplněných tiskopisech, které budou uveřejněny  v časopise Včelařství, nebo si je mohou stáhnout 

z celostátního webu ČSV na www.vcelarstvi.cz.  

             Poslední termín příjmu žádostí  bude ve čtvrtek 13. 9.2018 v době od 14.00 do 17.00 v klubovně ZO, Škrétova 2, Olomouc. 

Žádosti je také možno doručit osobně, nebo zaslat  Českou poštou na adresu předsedy, nebo jednatele ZO Olomouc do 14. 9. 2018.  

Žádosti o dotace není možno zasílat e-mailem, neboť tyto musí být předloženy vždy jen v originále.   

              Pokud  pověříte svého důvěrníka převzetím dotace, musíte k žádosti přiložit podepsanou plnou moc jak žadatelem, tak i    

         zmocněncem (ten, kdo bude dotaci přebírat).  

     K žádosti musí být přiloženo rovněž podepsané Potvrzení o registraci v Ústřední evidenci chovatelů,  které vám budou 

zaslány  poštou, nebo e-mailem. Toto podepsané potvrzení proto neposílejte do Ústřední evidence, po kontrole a porovnání 

počtu včelstev, uvedených na dotaci s počtem včelstev v potvrzení bude do Ústřední evidence odesláno hromadně. Pokud pošlete 

Potvrzení o registraci do Ústřední evidence e-mailem, musíte  přiložit kopii tohoto potvrzení rovněž i k žádosti o dotaci.   

             Ten, kdo má stanoviště včel umístěné na území jiné základní organizace, musí k žádosti o dotaci přiložit Potvrzení o umístění    

         včelstev v obvodu jiné základní organizace s prohlášením, že u ní nežádá o dotaci. K žádosti o dotaci nezapomeňte také   

         přiložit  vyplněný statistický výkaz o včelaření za rok 2018. 

             Žádosti zaslané po výše stanoveném termínu, žádosti neúplné, nebo bez povinných příloh nemohou být zpracovány a  

         nárok na dotaci zaniká! 

 

4)     Finanční příspěvek od firmy ADM 

     Připomínáme včelařům ZO Olomouc, že mohou žádat příspěvek na nákup včelích matek, na vyšetření moru včelího plodu a na 

nákup včelařských dřevin.  Žádosti o příspěvek s číslem účtu a originály daňových dokladů nutno doručit do 14. 9. 2018 na adresu 

předsedy ZO Olomouc. V případě většího počtu zájemců budou příspěvky kráceny. Podrobnosti jsou v oběžníku 3/2018.  
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