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Dobrý den, 
 
rád bych Vám touto cestou velmi poděkoval za výbornou spolupráci v loňském roce a současně si 
dovoluji zaslat informace pro rok 2022. V popisu jsou uvedeny metody odběru vzorků dle metodiky 
kontroly zdraví, zatím předpokládám provedení odběru prostřednictvím tradičního způsobu odběru 
úlové měli. 
 

Mor včelího plodu 
EpM120 MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV) - monitoring 
Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli, včel ošetřujících plod nebo medných zásob od všech 
včelstev ze stanoviště v rizikových oblastech (po 2 letech od zrušení ochranného pásma). Vyšetřování 
se provádí mimo současná ochranná pásma v oblasti, která byla před dvěma lety ohniskem nebo 
ochranným pásmem, a pokud se v následujících letech nevyšetřovalo. Odebírají se:  
1. vzorky měli odebrané z podložek, které jsou umístěny na dně úlů nejméně 14 dnů, z každého včelstva 
na stanovišti nebo  
2. vzorky včel ošetřujících plod v počtu nejméně 60 kusů včel utracených mrazem z každého včelstva 
na stanovišti nebo  
3. medné zásoby z plodového plástu o hmotnosti minimálně 15 g medu (objem polévkové lžíce) z 
každého včelstva na stanovišti zabalené v nepropustné vzorkovnici (sklo, plast).  
 
Měl ze dna úlů nebo medné zásoby se odebírají jako směsný vzorek, který může zahrnovat maximálně 
25 včelstev. Vzorky včel se odebírají a zasílají z jednotlivých včelstev, kdy směsný vzorek z maximálně 
25 dílčích vzorků vytvoří laboratoř. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ochranná pásma ukončená v roce 2020 – k vyšetření po 2 letech: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Číslo jednací: SVS/2019/045445-E 
Datum ukončení: 27.05.2020 
646130 Březinka u Hošťalovic, 616061 Bukovina u Přelouče, 771571 Bumbalka, 755575 Holotín, 
646148 Hošťalovice, 693871 Jetonice, 701033 Licomělice, 684678 Licoměřice, 684686 Lipovec, 701041 
Načešice, 723703 Podhořany u Ronova, 771589 Rašovy, 752681 Sovolusky u Přelouče, 755583 Stojice, 
693901 Sušice, 761401 Svojšice u Choltic, 771597 Turkovice u Přelouče, 774685 Urbanice, 789038 
Vyžice a 693910 Zbyslavec 
 
Číslo jednací: SVS/2019/080393-E 
Datum ukončení: 03.08.2020 
608661 Bousov, 646130 Březinka u Hošťalovic, 616061 Bukovina u Přelouče, 771571 Bumbalka, 
755575 Holotín, 646148 Hošťalovice, 693871 Jetonice, 701033 Licomělice, 684678 Licoměřice, 
684686 Lipovec, 693880 Míčov, 701041 Načešice, 723703 Podhořany u Ronova, 771589 Rašovy, 
752681 Sovolusky u Přelouče, 755583 Stojice, 693901 Sušice, 761401 Svojšice u Choltic, 771597 
Turkovice u Přelouče, 789038 Vyžice, 693910 Zbyslavec a 797618 Žlebské Chvalovice 
 



 Tedy po 3.8.2022 je dle metodiky kontroly zdraví termín pro vyšetření zvýrazněných 
katastrálních území. Se zástupci základních organizací projednáme a naplánujeme vhodný 
termín – je možný závěr roku 2022? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Číslo jednací: SVS/2019/052424-E 
Datum ukončení: 01.06.2020 
639346 Blatno u Hlinska, 625337 Dědová, 634476 Filipov, 658359 Jeníkov u Hlinska, 662666 
Kameničky, 665266 Kladno u Hlinska, 675075 Krouna, 710075 Oldřiš u Hlinska, 761583 Svratouch a 
784656 Vojtěchov u Hlinska 
 
Číslo jednací: SVS/2019/058493-E 
Datum ukončení: 07.05.2020 
618179 Čachnov, 675075 Krouna, 736821 Pustá Kamenice, 736899 Pustá Rybná a 761583 Svratouch 
 
Číslo jednací: SVS/2019/099117-E 
Datum ukončení: 14.09.2020 
639346 Blatno u Hlinska, 618179 Čachnov, 625337 Dědová, 634476 Filipov, 637084 Hamry u Hlinska, 
639303 Hlinsko v Čechách, 658359 Jeníkov u Hlinska, 662666 Kameničky, 665266 Kladno u Hlinska, 
675075 Krouna, 784991 Lhoty, 710075 Oldřiš u Hlinska, 736821 Pustá Kamenice, 736899 Pustá Rybná, 
758493 Studnice u Hlinska, 761583 Svratouch, 784656 Vojtěchov u Hlinska a 785008 Vortová 
 

 Většina těchto katastrálních území je v ochranném pásmu. Tedy po 14.9.2022 je dle metodiky 
kontroly zdraví termín pro vyšetření pouze zvýrazněných katastrálních území Oldřiš a Vortová. 
Se zástupci základních organizací projednáme a případně naplánujeme vhodný termín – je 
možný závěr roku 2022? Bude záležet také na tom, zda na základě výsledků měli v pásmu 
nedojde k rozšíření pásma. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
EpM160 MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV) 
Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli nebo včel ošetřujících plod od všech včelstev na všech 
stanovištích v ochranném pásmu vymezeném v mimořádných veterinárních opatřeních nařízených 
krajskou veterinární správou. Vzorky se odebírají v termínech a frekvenci určených v mimořádných 
veterinárních opatřeních nařízených pro dotčené ochranné pásmo. Odebírají se:  
1. směsné vzorky měli všech včelstev odebraných k tomuto účelu ze stanoviště; vzorky měli se odebírají 
z podložek, které jsou umístěny na dně úlů nejméně 14 dnů nebo  
2. vzorky včel ošetřujících plod v počtu nejméně 60 kusů včel utracených mrazem z každého včelstva 
na stanovišti.  
Měl ze dna úlů se odebírá jako směsný vzorek, který může zahrnovat maximálně 10 včelstev. Vzorky 
včel se odebírají a zasílají z jednotlivých včelstev, kdy směsný vzorek z maximálně 10 dílčích vzorků 
vytvoří laboratoř. 
 
Aktuální ochranná pásma, ve kterých vzniká povinnost odevzdat zimní úlovou měl k vyšetření na mor 
včelího plodu dle kódu EpM160 (jeden směsný vzorek může být tvořen zimní úlovou mělí od nejvýše 
10 včelstev, termín odevzdání do 15.2.2022): 
 
Číslo jednací: SVS/2021/074855-E 
Datum vyhlášení: 18.06.2021 
Uvedené ochranné pásmo se týká následujících katastrálních území: 
639346 Blatno u Hlinska, 614238 Březiny u Poličky, 618179 Čachnov, 625337 Dědová, 634476 Filipov, 
637084 Hamry u Hlinska, 639303 Hlinsko v Čechách, 658359 Jeníkov u Hlinska, 662666 Kameničky, 



665266 Kladno u Hlinska, 675075 Krouna, 784991 Lhoty, 736821 Pustá Kamenice, 736899 Pustá 
Rybná, 758493 Studnice u Hlinska, 761583 Svratouch a 784656 Vojtěchov u Hlinska. 
 
Číslo jednací: SVS/2021/133893-E 
Datum vyhlášení: 02.11.2021 
Uvedené ochranné pásmo se týká následujících katastrálních území: 
639346 Blatno u Hlinska, 625337 Dědová, 634476 Filipov, 637084 Hamry u Hlinska, 639303 Hlinsko v 
Čechách, 641138 Holetín, 658359 Jeníkov u Hlinska, 662666 Kameničky, 665266 Kladno u Hlinska, 
739260 Raná u Hlinska a 784656 Vojtěchov u Hlinska 
 
 
Pásmo: SVS/2021/074303-E 
Datum vyhlášení: 14.06.2021 
Uvedené ochranné pásmo se týká následujících katastrálních území: 
606839 Bojanov, 776921 Cítkov, 697044 Deblov, 671461 Hrbokov, 671479 Kovářov u Seče, 683159 
Liboměřice, 683175 Nové Lhotice, 697079 Petříkovice u Mladoňovic, 697087 Pohled u Mladoňovic, 
746461 Seč, 776947 Vápenný Podol a 698385 Zbyhněvice 
 
Pásmo: SVS/2021/090676-E 
Datum vyhlášení: 23.07.2021 
Uvedené ochranné pásmo se týká následujících katastrálních území: 
606839 Bojanov, 697036 Čejkovice u Mladoňovic, 697044 Deblov, 671461 Hrbokov, 671479 Kovářov 
u Seče, 683141 Křižanovice, 682942 Libkov u Nasavrk, 683159 Liboměřice, 683167 Licibořice, 683175 
Nové Lhotice, 697079 Petříkovice u Mladoňovic, 697087 Pohled u Mladoňovic, 673706 Polánka, 
737160 Smrkový Týnec a 698385 Zbyhněvice 
 
Pásma se částečně překrývají. Prosím o Vaši kontrolu uvedených katastrálních území, zajištění 
odběrů vzorků k vyšetření a jejich řádné označení a odevzdání do uvedeného termínu. Děkuji. 
 
Mapa aktuálních pásem 
https://www.svscr.cz/mapove-vystupy-ohnisek-nebezpecnych-nakaz-a-ochrannych-pasem/ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Dále stále platí povinnost vyšetřit včelstva na mor včelího plodu v případě přemístění včelstev, pro 
přemístění včelstev mimo území kraje je dále dle § 6 veterinárního zákona vyžadováno veterinární 
osvědčení. 
 
ExM110 Mor včelího plodu – VyLa (BV) 
Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli, včel ošetřujících plod nebo medných zásob od všech 
včelstev na stanovišti. Odebírají se:  
1. vzorky měli odebrané z podložek, které jsou umístěny na dně úlů nejméně 14 dnů, z každého včelstva 
na stanovišti nebo  
2. vzorky včel ošetřujících plod v počtu nejméně 60 kusů včel utracených mrazem z každého včelstva 
na stanovišti nebo  
3. medné zásoby z plodového plástu o hmotnosti minimálně 15 g medu (objem polévkové lžíce) z 
každého včelstva na stanovišti zabalené v nepropustné vzorkovnici (sklo, plast).  
 
Měl ze dna úlů nebo medné zásoby se odebírají jako směsný vzorek, který může zahrnovat maximálně 
25 včelstev. Vzorky včel se odebírají a zasílají z jednotlivých včelstev, kdy směsný vzorek z maximálně 
25 dílčích vzorků vytvoří laboratoř.  
 



Provádí se: a) před přemístěním včel nebo včelstev (včetně kočovných včelstev) na vzdálenost větší 
než 3 km; vyšetření má platnost v příslušném kalendářním roce; b) před přemístěním včelích matek na 
vzdálenost větší než 3 km; vyšetření má platnost v příslušném kalendářním roce. 
Toto vyšetření je hrazeno včelařem. 
 

Varroáza 
 
EpM300 Varroáza 
Směsné vzorky veškeré zimní měli od všech včelstev na každém stanovišti. Vzorky zimní měli musí být 
odebrány po takové lhůtě od provedeného podzimního ošetření včelstev, aby nebyl k vyšetření 
odevzdán léčebný spad. Vzorky měli se odebírají nejdříve za 30 dnů od dne vložení čistých podložek na 
dna úlů a musí být odevzdány k vyšetření do 15. 2. 2022. 

 
Ošetření včelstev proti varroáze se provádí dle kódů ExM310 a ExM330 a dle pravidel stanovených 
v „Metodickém pokynu Státní veterinární správy pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy“  
 
Viz odkaz:  
https://www.svscr.cz/varroaza-vcel/ 
 
ExM310 Varroáza – předjarní léčebné ošetření 
Na základě vyhodnocení intenzity varroázy dle kódu EpM300 se na jednotlivých stanovištích při nálezu 
vyšším než 3 roztoči v průměru na jedno včelstvo provede ošetření všech včelstev na stanovišti. Použijí 
se registrované veterinární léčivé přípravky v souladu s příbalovou informací. Předjarní ošetření musí 
být provedeno s ohledem na klimatické podmínky a jarní rozvoj včel co nejdříve a ukončeno musí být 
do 15. 4. 2022. Chovatel je povinen vést záznam o ošetření včelstev (viz. Metodický pokyn výše). 
 
ExM330 VARROÁZA - letní sledování a ošetření včelstev 
Chovatel je povinen provádět monitoring varroázy a následné ošetření všech infestovaných včelstev 
registrovanými veterinárními léčivými přípravky v souladu s příbalovou informací za účelem ochrany 
dlouhověké generace včel před poškozením. 
 
Předání vzorků do laboratoře prostřednictvím inspektorátu KVS (v letošním roce je možné odevzdat 
vzorky pouze v budově KVS SVS pro Pardubický kraj, Husova 1747, Pardubice) prosím avizujte dopředu 
(M. Vodrážka, 777783312, S. Malátová, 466263219), je třeba, aby bylo vše dobře označeno a rozděleno 
a nedošlo k záměně vzorků a důvodu odběru s ohledem na pozdější úhradu vyšetření. 
 
Prosím o předání informací Vašim členům a děkuji za spolupráci. 
 
V případě dotazů mě prosím kontaktujte. 
 
Další informace a vzory objednávek laboratorního vyšetření jsou k dispozici na stránkách www.svscr.cz. 
 
Příloha: Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2022 
 
V Pardubicích dne 4. ledna 2022 

 
 

MVDr. Michal Vodrážka  
oddělení ochrany zdraví zvířat 
KVS SVS pro Pardubický kraj 


