
N A R I Z E N I
Krajské veterinórní spróvy pro Moravskoslezskf kraj

ó.. 2t2010
ze dne 14.05.2010

o mimoiódnfch veterinórních opatÍeních k prevenci a tlumení nebezpeòné nitkazy -
moru vòelího plodu

Krajskó veterinómí spróva pro Moravskoslezsky kraj jako vécnè a místné piíslu5n! spróvní
orgón podle $ 47 odst. i, písm. b) a g 49 odst. 1, písm. c) zàkona ò. 166/1999 Sb., o
veterinrímí péÒi a o zmènè nèkterych souvisejících zókonú (vetérinírni zékon), ve znéní
pozdéjSích pÍedpisù (dóle jen ,,veteriniímí zékon"), ryhla5uje v souladu s g 54 a g 76 odst. 3
citovaného zókona toto

n a i i z e n í  k r a j  s k é  v e t e  r i n r i  r n  í  s  p  r ó v y
o mimoÍódnljch veterinómích opatfeních k prevenci a tlumení nebezpeèné nókazy - moru
vóelího plodu

Òlónek I

Pouòení o nàkaze
a) Mor vòelího plodu je nebezpeònó nékaza pievààné postihující zaviókovany vòeli plod.

Púvodcem je Paenibacillus larvae, dííve oznaÒovan]t Bacillus larvae, White (1904), gram-
pozitivní tyÒinkovitli mikrob, kterli v1'tvríÈí mimoÌódnè odolné spóry.

b) Nókaza se 5íÌí infikovanou potravou, zalétlymi vòelami a roji, loupeZi, infikovanlimi plósty,
úly a vóelaÍskjm pÌíslu5enstvím. Nókazu mohou roz5iÍovat i roztoòi ajiní Skùdci.

c) Spóry Paenibacillus larvae se dostanou s potravou do tróvícího traktu larev prvních instarù
(otevÍenj plod), kde vyklíòí, pomnoZí se, zniòí buf,ky àaludeòní vystelky a proniknou do
hemolymfy a dal3ích télesnfch tkóní.

d) Piíznaky se projeví aà u zaviékovaného plodu. Plóst bjvó nepravidelnè zakladen
(mezerovitli plod), víéka jsou ztmavl6, propadlà, obÒas prodèravéló. gapadené larvy mèní
barvu z perlet'ovè bílé na SedoZlutou aZ tmavohnèdou a pieméùuj í se v lepkavou,
hlenovitou hmotu, kteró se dó z bunék v)'tóhnout jako vkíkno dlouhé nèkolik centimetru.
KoneÒn;im stàdiem rozloZení lany je piíSkvar, kteni pevné lpí na spodní sténè buùky.

Ólének2

I. Ochranné pósmo

1. Ochranné pósmo nebezpeóné nékazy - moru vòelího plodu je lymezeno v nósledujících
katastrech obcí a místních Òàstí:

Okres Bruntól - ReSov (740179), Skóly u RfmaÉova (748170), Horní Mésto (643548),
Tvrdkov (772011), Mirotínek (695513), Ruda (743208), Téchanov (765333), Dobieéov
(6435$), StÍíbrné Hory (643556), i,ùirsl"5' potok (753921), Staró Ves u RfmaÉova
(753912), Janovice (744581), Edrovice (744573), RjmaÍov (744468), Ondiejov (744611),



Strónské (744620), JamaÉice (144603), Horní Moravice (629812), Dolní Moravice
(629804), Maló Stihle (690350), Velkó Stihle (615013), Albrechtice u Rfmaiova
(614980), Ilorní Viclavov (776025), Dolní Vóclavov (776017), ValSov (776637), BÍidliènó
(614998), Vajglov (615005)
Okres Frjdek-Místek - Celadni (619116), PstruÍí (736465), Kunèice p.O. (677094'1,
Frfdlant n.O. (635171), Novó Ves (705705), Lubno (688061)n PrÍno (734055), Janovice
(657107), Hodoiovice (601080), Ba5ka (601063), Metylovice (693545), Palkovice
(717452), Lhotka (681407), Myslft (700606), Ostravice | (715611)

2. Roz5íÍení ochranného pósma
Na zríkladè rozhodnutí Krajské veterinómí spróvy pro Moravskoslezskf kraj Òj.
2010/2316/KVST/3 ze dne 04.05.2010 a2010/2317IKYST/3 ze dnei 10.05.2010, kterlim bylo
lyhló5ena ohniska moru vèelího plodu v katastru Krósné Pole, rozÈiiuje se ochranné pósmo
v Moravskoslezském kaji. Ochranné pósmo se vymezuje v katastrech obcí:
Okres Opava - Dobroslavice (627 437), Déhylov (625418)
Okres Ostrava - Krósné Pole (673722), Poruba (715174), Poruba-sever (715221),
TÍebovice (715433), Pustkovec (715301), Martinov (715379\, Staró Plesnó (721689),
Novó Plesnó (721671), Horní Lhota (643297), Dolní Lhota (629545), Vellci Polom
(778591), Òavisov (618756), VÍesina (786633)

3. ZruSení ochranného pósma.
Ochranné pósmo se ru5í v katastrech obcí a místních òrístí:
Okres Frydek-Místek - Paskov (7l82ll),È.epi5tè (745197)
Okres Opava - Slavkov (?50280), JaktaÍ (711730), Stemplovec (640824), Neplachovice -
Zadky (640816), Sidek (745863), Jezdkovice (659380), Novf Dvúr (707309), Stéboiice
(755435), Jamnice (656631), Vla5toviòky (783609), Jarkovice (783595), Milostovice
(695149), Zlatníl<y (793230), Dolní i,ivotice (630454)
Okres Ostrava - Horní Datyné (642720), Vratimov (785601), Senov (762342),
Vóclavovice (776033), Kunèice (714224), Kunèièky (714241), Hrabúvka (714585),
Vítkovice (714071), Zó.bieh (714305), Novó Ves (713937), Mariónské Hory (713830),
Hulvóky (713970), Moravski Ostrava (713520), Slezskó Ostrava (714828\, Radvanice
(715018), Bartovice (715085), Hrabovó (714534), Novó B,éli (704946)

II. opafÍení v ochranném pósmu.

1. V celém ochranném pósmu se naíizuje:
a) Ztú<az pìemistbvóní vèelstev, matek, vòelaÍsklich potÌeb a zaiízeni (kromé noqfch a

nepouZitjch) z ochranného pósma.
b) Piemístèní vòelstev a matek uvniti ochranného pósmaje moZné jen se souhlasem Krajské

veterinómí spróvy pro Moravskoslezskli kraj, vydanjm na zéldadé Zàdosti chovatele
doloZené negativním v.isledkem laboratomího vy3etÍení smésného vzorku mèli.

2. V novè vymezeném ochranném pósmu v katastrech obcí a místních òóstí Krósné Pole,
Poruba, Poruba-sever, TÌebovice, Pustkovec, Martinov, Staró Plesnó, Novà Plesnó, VÍesina,
Dèhylov se naÌizuje chovatelùm vèel:

aa) Provést neprodlenè prohlídku vòelstev s rozebríním vòelího dí1a a v pfipadé zji5tèní
onemocnéní plodu uvédomit o tom inspektoróty Noqi Jiòín, Opava, Ostrava, Krajské
veterinrímí spróvy pro Moravskoslezskj kaj.



bb) Zajistit provedení rySetÍení vSech vóelstev se zamèÍením na diagnostiku moru vòelího
plodu. Toto r,y5etiení bude provedeno bakteriologicklm vy5etÍením smésnlfch vzorkú
mèli. V termínu do 30.05.2010 umístí chovatelé vòel do v5ech vóelstev v novè
rymezeném ochranném pósmu zasífované podloZky uròené k odbèru vzorkú méli ve
vegetaòním období. Po 12 ù 14 dnech budou podloZky vyjmuty a vzorky mèli pÍedají
chovatelé vòel prostÍednictvím ZO CSV Ostrava-Poruba, Hluòín, Klimkovice na
inspektoróty Noqi Jióín, Opava, Ostrava, Kraj ské veterinómí spróvy pro Moravskoslezskly'
kaj. Smésnli vzorek múZe obsahovat mél z nejvíce 10 vòelstev. Bakteriologické vy5etÍení
bude provedeno v akreditované laboratoÍi. Vy5etÍení mèli se nemusí provódét v novè
vymezeném ochramém pósmu v katastrech obcí Cavisov, Velkó Polom, Homí Lhota,
Dolní Lhota, Dobroslavice vzhledem k tomu, Ze zde bylo provedeno bakteriologické
lySetiení na pÍítomnost spór Paenubacillus larwae ze vzorkú zimrií mèli.

cc) Pokud budou bakteriologickym vy5etÍením smèsnlich vzorkù mèli ze stanovi5tè vÒel
zji5tèny spory pùvodce moru vòelího plodu - Paenibacillus larvae, bude neprodlené (do
konce òervence 2010) provedena prohlídka v5ech véelstev na stanovi5ti s rozebúním díla,
vòetnè rezervních souSi. Prohlídku provedou pracovníci Krajské veterinómí spróvy pro
Moravskoslezskli kraj nebo pro5kolení prohlíZitelé vóel. Organizaci prohlídek zajisfi ZO
ÓSV Ostrava-Poruba, Hluèín, Klimkovice. PÌi prohlídce je nutno pouZívat ochranné
rukavice, napÍ. gumové nebo pro jednorazové pouàití a nàsledné provést desinfekci rukou,
odéw a obuvi. Chovatelé vòel jsou povinni vytvoÍit podmínky pro provedení prohlídky
vóelstev.

3. Pozorovací doba v ochranném pósmu se stanovuje na dobu 1 roku po likvidaci vèelstev a
zaiízení a provedené zóvèreóné ohniskové desinfekci, pokud nebude zji5tén dal5í pÍípad moru
vÒeliho plodu.

Òhnek 3

Ve viech vóelstvech v ochramém pósmu a mimo nè nutno dodrZovat nósledující preventivní
opatÍeni:

a) zjiStbvrírí pÌíòin zimních úhynù a slóbnutí vòelstev,
b) nepouZívóní medu, pylu, plóstú a vosku z oblastí s neznómou nókazovou situací pro

krmení a chov vòel,
c) zamezení pÍístupu vèel do neobsazenjch úlú a vòelího díla,
d) udrZovóní pnízdnlfch úlù bez vòelího díla, ,
e) vyhledóvóní a utrócení divoce Zijících vòelstev a rojù neznómého pùvodu,
t) provódèni prubéZné desinfekce úlú, zósobních plóstú, vòelaÍskiich potieb a pomùcek,
g) povinné o5etÌeni vosku pii I 17 "C po dobu 60 minut ve véech komeròních vlfrobnóch

mezistén, nebo 150 oC po dobu 5 - 10 minut,
h) nezaÍazovíni vòelího díla, nedesinfikovanjch úlù, potieb a zaiizení do chovù vòel,

zejména pÍi neznalosti nétkazove situace v místé pùvodu,
i) soustavné omezovitni intenzity varroény,
j) zqisenó bdèlost po dobu nejméné 5 let po ziÍniku ohniska a ochranného pósma,

Ólónek 4

PÍi zjiÉténí moru vèelího ploduje zal<azémo vóelstva léóit.



Òlónek 5

Kontrolu dodrZovríní povinností stanovenfch tímto naÍízením budou proviídét orgriny stétrí
spróry ve vécech veteriruímí péèe. Za poruSení povinnostl stanovenfch tímto naÌízením bude
uloÈena pokuta podle $ 71 nebo 72 veteriniímího zríkona.

ÒHnek 6

Toto naízení nablfuó platnosti a hèinnosti dnem nósledujícím po dni jeho vyhlóSení. Dnem
vyhlóSení je prvnl den jeho vyvéSenl na ulednl desce Krajského uiadu Moravskoslezského
kraie.

Doba platnosti

ÒIónek 7

naÍizení se stanovuje aZ do odvolóní.

veterinórní spróvy
Pro Moravskoslezskf kraj

Vyvè3eno na uiední desce
Krajského uladu Moravskoslezského kraje
Dne 17.05.2010

Sejmuto dne... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sejmuto dne.....

Kadèrka

VyvèSeno na uiední desce
Méstského (obecního) uÍadu
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