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NAŘÍZENÍ
Krajské veterinární sprá}T pro Královéhradecký kraj

č-02l2o11-

Krajská veteřinární správa pro Královéhradecký kraj (dále ijen KvsH)jako místnč a včcně přísLušný
oÍgán ýátni Splávy Ve věcech veteÍiniimi péče podle s 47 odst' l pism- b) zákona č' 166/1999 sb.. o
velerinárni péčj a o změně .čktery'ch souvisejícich zákonů v platném znění (dále jen veteÍinám1
zákon) v souladu s $ 15 a s 54 odsr. 2 pGm' a) a ods!' 3 nďizuje podle $ 49 odst' 1 písn' c) léhož
zákona tato

mimořádná veterinární opatření
pii výsk}rru a k zamezeni šiřeni nebezpečné nákazJ

yarřoázy včel
v chovech včei na katastráInich ú7emích reoionU Královéhmdeckého kra]e

ODDIL I

člán€k l
Základni uýanoveni.

Toto nařizeni je závaaé pro všeclrny chovatele včel
ve všech katastrálnich územícL KJálovéhMdeckého
kjaie' o-.ili^\lre i neo g-niuolre r če.lm

(da e terr Lsv ).

čHnek 2
Poučení o nákaze'

\alfo.j/d !če] 'ť nebe/peal. ndldzo 4u5ooelÚ
rozločenr Yarroa destuclor'
Roztoč napadá včelí plod - nejčasrěji trubči' na
klerán se ronnoŽÚe a lovněž dospělé včely' Roz|oč
můž. býť přenašečem vilo\ých. bakteriálních a
plísňoťch onemocněni vČel a včelího plodu'
\il./d 'e ili nalc/en(Ír; lrubli' \éel3n roJ d

loupeŽenÍn zdralich vče] v nemocných včelsh-ech'
Pokud není včelsrvo léčeno účinnirni prostřed1Ý'.
zpťlsobuje ror1oč úhyn včelstva'

článek 3
Diaenostika.

Diagnóza se stanoví na základě:
a) laboratorniho Dšetřeni spadu, nrěliavče].
b) klinického rTše!ření zejména zavíčkovaného

Člán€k 4

Léčebnó ošetřovátri včelstev.

l' odvřanění rollořů t ohniscicb nákAZ\ p.
/-iire ri nidlin nilo noc L ,o,,ro.u \e ./orc c , /imr
měli. tj' při nálezu více než 3 samiček roz|oče Vaťoa
destrukorv průtrěru na 1 včelstvo se použije en1ulze

p(iprayk\ M-l t1ER ua nqh kÓncenÍrát k nátěr1)
víček plodu (|ajednou ne větší plochu neŽ l0 dm'])
spojené s fumigaci přípravkefr yAR]DoL 125 ng/nl
ro:/ot' Léčebné oŠerření včelstev musí bý1provedeno
každořočtrě 

-ip9zgěj!j!-!54!!b!3'
2' omezo!áÍi DoDulace roztočů Dři nižšíintcňzitě
vanoázvv Dlodovém obdobi pozdníhojara a celého
léla při venkovnich teploLích nad 20 'c pouŽitím
pÍivaýk! FoPlu]DoL d€s'Z,b aÍr' sk}sellnou
n-c\enč: Připía\ek ne/dne(\;\; e/ dJd \ l edL ani
vosku a komě Ýanoáz'! je účinný i na spory pnoka
Nosema apis a v oblastech s ťskytenr zvápenatárí
podJ ieln poJ'iill 1JlI lce'.F" (odť|cko'án
napadenýcl] buněk a včasné odslraněni nemocných

Techniku aplikace přípravku Je řeba vyzkouše1 a

^ládrorl' 
ab) 'e l'eplo"e\il) llektE éjelo reEdli\nl

vedle'jší účinky'

J. ochr9na plqdq/4!ri!!igs!sl4Š J .olčd.lé
ochrana před reinvazi roztočů vpodleri = \,období
n e{cť .enellec d7 'rp. l' .o nejdr \e po po.'edn'm
odběru medu (medobraní) pouŽitím přípravků:
GAB)N PÁ92 pfulĚb, do úlu (lesp. GAB)N PA l'5
nlg ptoužk, do tihl k klihickén hodhocení) neba
GABON P F9a pnuž]9) do úl11'

.l. ome/ení DoDuláce rorločú t bezD|odotém
období oo/d'l'\o oodz r' a zinl 'mé.lce ilje1 d/
pro"i ,ec): opdl,o\rne 'J\\ o,el er fumigac
v dopoÍučenénr intel.r'alu l'l _ 2l dnů přípravkem
VARIDaL t25 nC/n! rc1ok (nebo MP l0 FUM
a!'L') při venkovní teplotě nad - l0'C' Při 2. a 3.
ošetření nesmí být ve včelstvu závíčkovatrý plod.
Pi oo(le.L \elllo\''cn leplol ld7do- j'l lje nloZ é
nahradit 3' ošelření fumigaci aplikaci připravku
I/ARID]L I25 nýnl ruztok (neba ]lÍ-] ÁER 2.l0
hg/n! koncenlrá!) ýe fÓnně aerosolu (vodni emulze
nebo acetonoÚ ťoztok) s pomoci speciálDiho

NAŘ]7FNI (vsH č 02 roll KÚ vARRoA
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5. s vijimkou připravku i? RMIDaL .les!ičl9) a'u'ý'
je distribuce všech os1atnich přípravků vázána na
předpis veterinárnjho lékaře (potvrzení mistně
příslušného inspektorálu Kvsli).

ó. Při použíYání chemických přípŘvků
kléčebňómu ošetřoYání ičelstev musí být vždy
dodřžen ňávod kpoužití přípravku přesĎě podlc
poLTnů \.ýrobcé přípravku.
o'.e'iel ' \ael.'e\ . te'I cŠn'' pl;p í\k\ (\"oŤé
odpamých desek s k}selinou mravelrčí _ Fo,aV1DoZ
dcstičkf a. .v.) do ukolrčeni odběru medu

!,redobrd ,,./ rebo \ I r).li r.r ,ine-|. .'el \ ,a'le 
'i

stanovených. je zakázáno'

_. léč.bne ri€lřotánl \ČelsŤťv ChemiCkjmi
přípravk_} podl€ oddflu I' článku 4, odst' 4 se
plovádí vždv konisionelně a pod dohledem
důvěrnftů základnÍch organizací českého svazu
\aelarů. o. s. ldále ien Zo črr1 re stejnem
teřmínu . na celén katastrálňim území obce
vč€tně ieiích níslních částí. DříDadně i ňa celém
úzelní Důsobnosti DříslUšné Zo Čsv'

článek 5
PřevcÍcc nákazv.

l' Pťatidelné vyšetřeni vče]stev všech chovalelů
spojené s léčebným ošetřením vtjezplodovénr období
. ciIeŤ do.a''cni nL o'é pteldlence lld /acdll'u ro\é

2' sledo.á li př 'ole leLro .p"dJ lo4"cť d \.d'le
léčebné ošetřeni včelstev v podleti'

|' Pro\3déil \hodnycl -llo\dle.\jcl opd'ienl
(odstraňováni zavičkovaného rrubčího plodu'
omezování plodování na podzim. nepřítofinost plodu
ve včelsNu v době léčebného ošetře|í)

a' Lhácení ro.jú neznámélro pů\'odu a divoce Žijicích

ODDÍL II
o( HR \\ i 4 7pol Á\ Aí^Í oP4 tŘr \ i.

Clánék 6
oDatření v ohnisku nákazv.

l' ohniSkem nákazr se \Tmezuje stanoviště \,čelstev'
l.de oi \)ielie1l tzotli z'rmi nlť'i 'pBl'"'lcm
kalendářním roce byla zjišrára přítomnost více jak ]
saniček roŽoče va(oa destructor vprůnrěru na

2' Seznamy ohnisek nákazy jsou kdispozici na
všech mktně přis]ušnýcll oklesnich iINpektorátech
Krajské veterinárni spráq pro Klálovéhtadechý kraj
a ve Vš.ch Zo CsV ! Královéhradeckénr kaji'

j' ]l-9!!]i$Ír1]-]é!44 přov€dou chovatelé včel 13
ořílomno'l' Dotěřeních DráCo\íiků nlslné
pí'islušnó Zo Csv (= komisionelně) léčebné
oš€třcni všcch svých včelstď na stanovišti
DostuDem Dodle oddílu l. čláňku 4. odst. 1'

4' Zo ČsV vjcdnotliýých okresech předaji do j0'
d'lbni '0l' ni.lné pi'.lLt1lm olrecl]lm
inspekorátům Krajské velerinámí sprárl pro
Kálovéhradecký kraj seaamy chovate]ů včel
s ohnisky nákaŽy. kleři neprovedli kon sionelni
ošefení svýclr včelslev podle loho|o nďizení'

čláňck 7
oDatřenívochřanňém Dásnu.

l' ochranné pásmo Se \amezuie vokNhu 5 km
kolem kaŽdého ohniska náka4 '

' \a /al "dc /ptu.o\r rj.\ !) Jedli v].e ie,r
zimni měli 20]] je sice stupe1i zmořeni včelýev
v KráIovéhradeckénr kraji nízLý. ale vzhledeň1
k tomu. Že při nedostatečně prováděných
preventivních opalřenich a v ,ávis]osti na
klimatických podnrínkách. inlenzitě snůšk} a
plodo\áni '.cl.le. rlj). doj l opé'o\lénU
rozšiření varroázy. lTmezuje se ochranné pásmo se
stejnou íákazovou siluací pro všechía kalas!Íální
u7erl \.eL ' olre.ú K'alo\ehl.deck<lo l.](' L'
Hradec KráloYé. Jičín, Náchod' Rychno! had
KněŽnou a Trutnov'

3' KraJská veterinárni správa pro kálovéhradecký
kraj povolí v'odůvodněných případech a na základě
žádosti Zo CSV ošetřeni včelsEv pod1e oddílu ].
č]ánku '1. odý. L i na sranovištich včelstev v
ochranném Dásnu' kde b}la při v]šetře.i zimni měli
v roce 20ll zjiŠtěna piítomnost více.jak 2 samiček
loŽoče Vafoa destruc|or v průměru na 1 včelstvo.

4' Chovatelůnr vče] se nařizuje kontlolovat zdnvorlrí
stav s\'ých včelslev a intenziru napadeni včelstev
.oáoči - zejména napadení trubčího plodu a pečlivě
.|edo\al pi -olenj delni .pJd -oloČ:' F: podc/'el
na rostoucí intenzitu varroá-a nebo při jej ím zj ištěni
v plodovém období oznámil tulo skutečnoý mísnrě
příslušné Zo Csv.

{ \ iem Ť'{ré pilJ'Fr)n ,/n Č\\
v Icálovéhradeckém kaji se nařizu.je evidovat
hlášení včelařů o zhoíšené nákazové sjťuaci' zajistit
jeho o\i:(n; " vió ug-ni7ovdl l.ceble oieď('li
včelstev v obvodu s\,é působnosd posiupem podle
oddilu I. _ án}L 4. Ud.l' 2 lol olo raři/ťr
(FOP\4]D,,l dc''i'b, a"ý \_'nin l lernim
abdall
anebo při zjištění přitozeného denniho spadu roztočů
rfššÍn neŽ ] v pruměni na jedno včelstvo p!!!gp9!
Dod|e ndd||L | .|_tr|L ]. od' j |^h^n ťJnle|
1:GABoN) co íeidříve Do losledním odběru fiedu
{medobraní]'

6' Klajská velerinání správa plo lcálovéhradecký
kJaj, na základě písenné a odúvodněné žádosti
chovatelů včel podané prosťednictýim mísrně
pilJLlré,/o ČSr' ro'ol p.o'e'r le.ebné oiel'en'
včelstev D!qt!p9!qpad]p'9!!!!!lLl!]š]á!L!'jl'p!!]!_]
tohoto nářizení (=GABoN) plošně na celán
kJin ?h!n Jremr ob!e. dn(bo
pll.nb1o.l Zo aq\' bJde_li žido.'pod;n. m' lě

\ÁŘiz.li(!sH dD 1'' Ň': \ÁRRoA



přislušlrou Zo ČSv. připadně na úzeni celélro
oNle r' oJdý i ,ddo'l podíL /e \'.c| /o i\\
vokese nebo prosiřednict!ím ohesniho rÍh.nr
csv.

7' Všichni chovatelé včel v katastrálních územjch
Krrro\errade.rero I aj( j,oJ po\inr. .a,oororre
ne.jpozději do 30. 9. vloŽit na dna sýých úlú podloŽ]q''

8' všem chovatelůn včel v katNtrálnich územích
Královéhťadeckého křaje se nařizuic přovést
komisionelním způsobem, počinaje datěm
nejpozději ls. 10.20tl' léčebné oš€třenÍ sYých
včelsiev postupem pq!]9q!L]!qlě!{!!&!_!tj!I!!_:l'
Po kaŽdén1 léčebíém oše!ření a po ukončení spadu
roztočů se \,]ožené podložky vyjmou. ome1ou. řádně
očisti a vráti zpět do úlů

l) \'Í./ipoJcdl l oielřcr r.odbeÍď\/.'ků/ ln'
nlěli k vyšetřeni musib't dodrŽen inler\ral ninimálně
j0 dDů'

l0' sněslré lzork) zimnÍ měli Zjednollivých
stanovišť odeberou a odevzdají k \yše!řeni všichni
choval€lé včel od vŠcch sÚch !če]slev chovaných v
l'dla. lálr c\ l /eal.h Kta.o\eh'ddec\élo \r.ie'
5ré'la \/orlq dopr"razen; ';on" 

'ro ''.'"seznamy slanovišť a včelstev předají chovalelé včel
sani nebo proířednictvim Zo CSv na mistně
příslušné nrspekroráry Kraiské veterinámi spráÝy pro
Králoléhmdecký kraj nebo je. doprovázené řádně
\)'plnčnou objednávkou KVSI! sami zašlou
k \'-!šetieni do sch!álené laboratoře do l5' ilnora
2DZ

]l. ]\]ístně přísluŠ1é Zo ČsV pořidi seznanry
cho\d e j \:el o ..ťl}. l ]i l je .L1o ie
neode\/dJll / 1n.| Ťe od JJch \ee''e\ l q'e(lťl'
a seznamy předaji Krajslró ve|erináhí Správě pro
Královélrrádecký kaj kaŽdoročně do 2l. března'

čunek 8
ošetřoláni \ Cel.le\ \ el.9!.9sjs!gu!!Éd!b!y!

tarajská leterinámí správa pro Kálovéhradecký kraj
po\ol: I li ,pr.ob leael_llé l1leť<'lli\r lo o.cl'o\ inl
včeLs1ev řádně regist.ovaných miniýerstvenr
zemědě]stvj podle z]íkona č' 242]2000 sb.. o
ekologickém zemědě]sh,i v platlrém zněíí, v souladu

\aň,7eniln Rdd) Tq] c' 814 '0n- \ plaln<m /| er' d

\ai,,e liln Ko l 'e íF(] Č' 88o '008 \ plalnť'n / lÉ ll
a rc na zálíladě pisemné Žádosti chovatele !čel'

ODDiL TU

PŘEMÍsŤov'iN'i vČELsTEv'

článek 9
TIválé Dřem ístění včclst€ť.

l' Přemistěni včelstev z ohniska náka4 \'fnrezeného
podle oddilu II' článku 6' odst' 1bez ieiich
předchozího léčebného ošetření Dodle oddílu I.
článku.1. odst' ] jezakázáno'

2' 'rĎ'alé přem htěni včels1ev se povo]uje pouze do
oblastíse stejnou nebo horší nákazovou siluaci za
dodrženi těchto podminek:

a) jde o přenistěni mino obdobi nařízeného
\]'šetŤeni nebo léčebného ošetřeni,

b) jed'rá se o včelstva' která byla pro]Qzatelně
Vyšetřena a vpřípadé poďeby i prolGzatelně
komisionelně léčebně ošetřena v souladu
. o.lÍd11) Ť c loo'd!dLllrl opd'lenlln'
uveden]ími v oddílu I]tohoto nařizení'

J \4a l_ i b) lLe snJ nre Ť

Královéhradeckého kraje. chovatel včel je povinen
předem sj qžádat soulllas přislušné krajské
Veterinámí spláq v mís!ě určeni včelslev' VčelsNa
mL.' b)l pli plennťo'an' llilno le!'or
K!álo\eh%de-kÉ\o \la e dop'o'a/crd \e _rir;1 .
o.\édčer'. l). d\en}Ť ri''ré piJLln'11
inspekoÍátem KVSH'

článek 10
Přenístěni včelstev kočováním.

l' Přem istěí í včelýev z ohniskanákaz]_ \'lnezeného
podle oddilu II' č]ánku ó' odst' 1 bez jejich
předchoziho léčebného ošetiení pg!.k' q!!!!Í!Ll'
článku 4' odsl'l je zakázáno'

2' Přenrhtěni vče]stev kočovánim můŽe býl
po\o eno ooJle \ .oLlddu . old'le'n lo'o\na Áon '.-
mistně přis]uí]ého oV CsV schválenýn Krajskou
veterinárn í správou pto Krá]ovéhradecLý kra.j'
Plán kočování \'čelstev zptacovaný pro všechn)r
kočujíci včelaře jednotliÚch Zo ČsY na fornluláři

ryda'ré'n KJajskou velerinámi -sprárou pro
KJálovéhradecký kaj předloŽí oV csv na nísfuě
pří.J.la o\.cn :l pclíolá.J KlJj.l: \ele rir'l
'pl;v] pro králo\éhride.h kr'j le .cl\. e1l
re'Óo/dé i dn < dlhnJ '!L 'p"lu .p'.en1) n
dokladem o komisionelním ošerřenivčelýev na lěch
stanoviš!ích, klerých se na základě llsledků
ryšetřeni zimní měli vÍoce 2011 bezprostředně
r}ld_l Úcfudrld d /oo'd.d.l opdlle'll l'ede'la \
oddilu I] tohoto nařízeni a spo]u s dokladem o
negativnin yýsledku ÝlŠetření z]furi nlě]j zroku
201l na přitonnost spor původce nrolu včelího

schváleni potvrdi místně přislušný inspekorát
1(a .le \e,erirjrnr ,prjq prc K,. o\el'tuJer I l,d-
na zpracovaných a předloŽených p]ánech'

i C\U'dlťlaln.ccl.e nlri/Lc pro.a'l p-e\elli\l l

léčeb!é ošetřeni kočujícich včelstev poýupem podle

"JJ lL I' ilánkl ,r' od.'' : lol olo ndii,e.l \ )d) r
znlěně kočovného stanoviště'

4. Clrovatelům včel se nařizuje zajistit po návratu
ko:Jji- ch ..e.re' ra nil..rano\ir- a poJednrn
odběru medujejich léčebné ošetření postupenr padb
9ddÍb!'člá!rb4. odsL 3.

\$IzE\i KvsI] r02 1'' Kl] \ÁRRo4



5. Pro přemistári včelstev kočovánim do obvodu
pť.obro.li ina kJdJ.le \ele_ laml 'pla\) p d i.lej1é
ustanovenijako v článku 9' odst' 3'

Článek rr
Přenisťováni m atck a doDřovodnÝch Yčel.

l' Přemhtěni matek a doplovodných včel s olrledem
b)r po\o.eno po vt eLien: a

/llpcdlérl lacťblé1 oierer' ' ce s^a pro\edella n
\.oJlaor oclldÚrmi J /dolj\dc'ml op3lřerjn:
uvedenýni v oddílu II iolroto nařízení

2' Přemisťování vajíček a otevřených matečníku
nepodléhá Žádnénru omezeni'

oDDÍL Iv
DEZINFEKCE.

článek l2
D€zinÍekce v ohniscich nákaz!.

1' Před provedenim dezinfekce se prolede
nechanická očisla úlů, plástů bez plodu, včelařských
po|lťb d pomJ!ek l ) a Óla.') be/ podJ i'oJ
použitelné za l0 dnů po provedené dezinfekci'

2' v připadě úhynu nebo l;kvidace včelstva
v důsledku varoázy musi být plásry s plodem

oDDÍL v
SANKCE.

čIáDek 13

Zvláštní oDatření'

1' v připadě včels|ev- kLelá nebyla 
']'še!řena 

a

léčebně oše!řena na základě nařízených ochLfiných a

zdolávacích opatření a v souladu snini. anebo která

byla přen'stěna do Křálovébradeckého kmje bez
souhlasu KJa]ské veterinámi Sprály pro

|a"Io!ť1-Jde-^] l.ld'' 1a''d' |("|.IJ \eLel:ll;m'
sp.áva pro Krá]ovébradec|ý kraj (kJoně uděleni
polLl) l nilnoi"d lá \ ť|<|i|\dnl opdl;cni. 'po. \ aJl. l

J) oberu '7o-lů a |ťi'. ' \) 
leliel i nd !"řo/l

na náklady chovalele včel.
b) provedeni léčebného ošetřeni včelsNa na

náklady chovatele vóel'

Není-li moŽno provést léčebné ošetření vzhledem
k ročni době nebo nákazo!Ím důvodům' anebo

monla-ib) bI dlo \Lel5nJ lebť/pel 1yŤ /dlojem
nákazy nařidi utracení těchlo včelstev'

článek l4
Ie\JI

' lv.cle o.obe' íer; n( ll oodrikile em J (lerá 
'e

dopusL pie.rlpk-u r . /e e'ph' nebo lnn .'
povinnost v]plývajici pro ni z mjmořádných
vele-:rrnr.l opr'.ie,r !)11..e,jcr \ lomro nar',/eni

u]oži KJaj ská veterinámi Sptáva pro KlálovéhradecLý
kraj podle s 71' odst' 2' pisnr' c) leleÍinárniho zákona
pokuiu aŽdo Úše 50 000'- Kč'

2 Pra\n:c'{é o.obé reoo R/c\e o'obé opjjlŤěre
. podnikán' /a .Ieine re.p l<'ll nebo polu.e li
povinnosti t]]oŽí Krajská veterjnámí správa pro

kálovéhradecký krqj podle $ 72' odst' 2' pism' d)

\ ereri|dnrlo /d\o ,a. polatu // do \ire 2 r,i K:

oDDÍL vr
ZÁvĚRt'čNÁ UsTANovENí

čHn€k l5
Zrušovací oDatřéúí'

\4 mo'aon? \eleljn;lr opal]e ll \) lláiťl á \ NJri/eni
Krajské vet€rinání spráq pro KJá]ovéhradec].i kraj

iLlo 02 2010 /e dne .0.' 2010.e L,(o.:Jj a ,d 7"1r

č' 02/20l0 se nšuje'

Óánek 16

Účiňnost nařízení.

1. Nařizení se v souladu s Š 76 odst' 3 veterinámiho
zákoía q,hlásí tak' Že se \']věSi na úřední desce

krajského uřadu a všech obecních úřadů' jejichž

sanosprávného úzenri se rýká' na dobu nejnéně ]5

2' Nďjzení nabývá platDosli a účinnosli dÍenr jeho

'fhlášeni, 
za denjeho lf,hlášení se považuje denjeho

\)'věšeni na úřední desce krajského úřadu.

3' Nařizení je rovněž q'věšeno na Úřední desce

Kraj ské veterinámi správy pro Královéhradechi kraj

i na její elekťonické lrřední desce na a.lrese

]:]!!.sy!q€?; je iéž přísaupné !a všech okesních
inspekorátech KJajSké Ýeterinámi správy pro

Královéhmdeclý kraj '

HmdecKrálové 8'3'2011
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MvDŤ. Blanka KaŤešová
ředite]ka Krajské velerinární spřáq/
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