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Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj 
Ostašovská 521, 460 01 Liberec 11 

tel. 485103871-2, 482710623, fax 482713149, e-mail: kvsl@svscr.cz 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
�.j.: 286-EPI-1840/2008 
 
 
      

Na�ízení �. 5 
  Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj ze dne 15.8.2008 

 
Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj (dále jen KVSL) jako místn� a v�cn� p�íslušný orgán 
státní správy ve v�cech veterinární pé�e podle § 47 odst. 1 písm. b) a § 49 odst. 1 písm. c) zákona �. 
166/1999 Sb., o veterinární pé�i a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon� v platném zn�ní (dále jen 
veterinární zákon) na�izuje podle § 54 odst. 2 veterinárního zákona tato  
 

mimo�ádná veterinární opat�ení 
p�i výskytu nebezpe�né nákazy 

 
moru v�elího plodu 

 
v chovech v�el v katastrálních územích obcí regionu Libereckého kraje, k zamezení jejího ší�ení a 
k jejímu zdolání a k zabezpe�ení zdravotní nezávadnosti živo�išných produkt�. 
 
 

ODDÍL  I 
Základní ustanovení 

 
�lánek 1 

 Pou�ení o nákaze 
 

Mor v�elího plodu je nebezpe�ná nákaza v�el postihující p�evážn� zaví�kovaný plod. 
P�vodcem je ty�inkovitý pohyblivý mikrob Paenibacillus larvae, který vytvá�í mimo�ádn� odolné 
spory schopné p�ežívat i n�kolik desítek let.  
Nákaza se ší�í infikovanou v�elí potravou, zalétlými nemocnými v�elami, loupeží, infikovanými 
plásty,úly a v�ela�skými pot�ebami. Nákazu mohou rozši�ovat i rozto�i a jiní šk�dci. 
Spory p�vodce nákazy se dostanou potravou do trávicího traktu larev prvních instar� (otev�ený 
plod), kde vyklí�í, mikrob se pomnoží, zni�í bu�ky žalude�ní výstelky, pronikne do hemolymfy a 
tím do dalších tkání larvy, která hyne t�sn� p�ed zakuklením. Nejkriti�t�jším dnem je pátý den života 
larvy, kdy jsou larvy navšt�vovány krmi�kami nej�ast�ji a intenzivn� krmeny. 
P�íznaky se projeví až u zaví�kovaného plodu. Plást je nepravideln� zakladen (mezerovitý plod), 
ví�ka jsou ztmavlá, propadlá, místy prod�rav�lá. Napadené uhynulé larvy m�ní barvu z perle�ov� 
bílé na šedožlutou až tmavohn�dou a p�em��ují se v lepkavou hlenovitou hmotu, která se dá z bun�k 
vytáhnout jako vlákno dlouhé i n�kolik centimetr�. Kone�ným stádiem rozkladu larvy je tvrdý 
p�íškvar, který pevn� lpí na spodní st�n� bu�ky.  
V�elstvo slábne, protože postupn� hyne i nenakažený plod v d�sledku podvýživy a nedostatku tepla 
a matka klade v d�sledku nedostate�ného krmení mladuškami i menší po�et vají�ek.  
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�lánek 2 
 Diagnostika 

1. 
 Diagnóza se stanoví na základ� 

a) klinického vyšet�ení v�elstva, v�elího plodu a plást� s mezerovitým plodem a uhynulými 
larvami v r�zném stádiu rozkladu v�etn� p�íškvar�, 

b) laboratorního vyšet�ení podez�elých plást� a plodu, 
c) laboratorního vyšet�ení medných zásob a medu.  

2. 
K laboratornímu vyšet�ení do akreditované laborato�e se zasílá 

a) vzorek plástu s podez�elým plodem a p�íškvary (bez medových zásob) o velikosti nejmén� 10 
x 15 cm nebo  

b) vzorek medných zásob o hmotnosti minimáln� 20 g nebo 
c) sm�sný vzorek medu o hmotnosti minimáln� 50 g z jednoho v�elstva, ale minimáln� 250 g 

z jednoho stanovišt� nebo  
d) sm�sný vzorek zimní nebo letní úlové m�li od maximáln� 15 v�elstev (maximáln� 25 

v�elstev v p�ípad� vyšet�ení p�ed p�emís�ováním) v jedné vzorkovnici. 
 
 

�lánek 3 
 Lé�ba 

 
Jakékoliv lé�ení moru v�elího plodu je zakázáno.  
 

 
�lánek 4  
 Prevence 

 
K preventivním opat�ením pat�í: 

a) zjiš�ování p�í�in zimních úhyn� a slábnutí v�elstev 
b) zákaz používání plást�, vosku, medu a pylu z oblastí s neznámou nákazovou situací k chovu a 

ke krmení v�el 
c) sledování komer�ních chov� matek a výroby mezist�n 
d) pravidelná obm�na v�elího díla 
e) zamezení p�ístupu v�el do neobsazených úl� a v�elího díla 
f) udržování prázdných úl� bez v�elího  díla 
g) vyhledávání a utrácení roj� neznámého p�vodu a divoce žijících v�elstev 
h) provád�ní pr�b�žné dezinfekce úlu, zásobních plást�, v�ela�ských pot�eb a pom�cek 
i) ošet�ení vosku p�i teplot� 117˚C po dobu 60 minut ve všech provozovnách vyráb�jících 

mezist�ny  
j) pravidelné bakteriologické vyšet�ování dováženého medu 
k) namátkové vyšet�ování tuzemského medu 
l) neza�azování v�elího díla nedezinfikovaných úl�, v�ela�ských pot�eb, pom�cek a za�ízení do 

chovu v�el, zejména v p�ípad� neznalosti nákazové situace v míst� a dob� jejich p�vodu 
m) pravidelné plošné preventivní prohlídky 
n) laboratorní vyšet�ování plást� ze zimních úhyn� v�elstev 
o) pravidelné vyšet�ování zimní m�li ve vyšších chovech v�el s komer�ní produkcí matek, 

odd�lk� nebo v�elstev, vyšet�ování zimní m�li p�ed ko�ováním a vyšet�ování letní m�li p�ed 
p�emís�ováním v�elstev z trvalého stanovišt� mimo území obce 

p) soustavné omezování intenzity varroázy 
q) zvýšená bd�lost po dobu nejmén� 5 let po zániku ohniska nákazy a zrušení ochranného 

pásma 
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ODDÍL  II 
 

Ochranná a zdolávací opat�ení 
  

�lánek 5 
 Ohniska nákazy 

 
Ohnisky nebezpe�né nákazy – moru v�elího plodu se vymezuje stanovišt� v�elstev, ve kterých byl 
laboratorním vyšet�ením vzork� odebraných z podez�elých v�elstev prokázán p�vodce nákazy. 
Ohnisky nebezpe�né nákazy se vymezuje stanovišt� v�elstev v katastrálním území obce Tatobity, 
okres Semily.  
 
 

�lánek 6 
 Opat�ení v ohnisku nákazy 

 
KVSL rozhodla o na�ízení mimo�ádných veterinárních opat�ení k zamezení ší�ení a zdolání nákazy 
v ohnisku nákazy vymezeném podle �l. 5 tohoto na�ízení.  
Všechna v�elstva v ohnisku nákazy budou utracena a spolu se všemi úly a s veškerým spalitelným 
v�ela�ským materiálem a za�ízením budou na míst� spálena. Po likvidaci všech v�elstev v ohnisku 
nákazy se provede dezinfekce p�dy pod a p�ed výletem z úl� a dezinfekce veškerého 
dezinfikovatelného materiálu a v ohnisku bude provedena záv�re�ná dezinfekce prost�edky 
schválenými KVSL. 
Likvidace všech v�elstev v ohnisku se provede vysí�ením a okamžitým spálením. Provádí se rovn�ž 
likvidace všech zásobních plást� a souší. 
O provedení likvidace v�elstev a ostatního materiálu bude po�ízena dokumentace v�etn� zápisu. 
 
 

�lánek 7  
 Ochranná pásma 

1. 
Kolem ohnisek nákazy vymezených podle �lánku 5 tohoto na�ízení se z�izuje ochranné pásmo 
v okruhu 5 kilometr�. 
2. 
Seznam katastrálních území, obcí a jejich místních �ástí zahrnutých do ochranného pásma v�etn� 
mapky je uveden v p�íloze �. 1. 
 
 

�lánek 8  
 Opat�ení v ochranném pásmu 

1. 
Veškeré p�esuny v�elstev, t.j. do tohoto pásma, z tohoto pásma a uvnit� tohoto pásma v�etn� 
ko�ování se zakazují po celou dobu trvání stanovené pozorovací doby.  
2. 
Všem chovatel�m v�el v ochranném pásmu, organizovaným i neorganizovaným v �eském svazu 
v�ela��, kte�í mají svá stanovišt� v�el v katastrech obcí uvedených v p�íloze 1 tohoto na�ízení, kte�í 
toto vyšet�ení neprovedli s negativním výsledkem na základ� Na�ízení KVS pro Liberecký kraj �. 
4/2008,  (dále jen chovatelé v�el), se na�izuje odebrat od svých v�elstev sm�sné vzorky m�li 
z jednotlivých stanoviš� získané vložením speciálních podložek, tyto ponechat po dobu nejlépe 14 
dn� ve v�elstvech a poté provést odb�r m�li. Získanou m�l vložit v�etn� podložek do sá�k�, které 
jsou sou�ástí balení, p�ípadn� vytvo�it sm�sný vzorek m�li maximáln� z 15 v�elstev, �ádn� ozna�it 
adresou chovatele, stanovišt�m v�elstev a �ísly úl� a odeslat k vyšet�ení do akreditované laborato�e 
nejlépe do Výzkumného ústavu v�ela�ského, s.r.o, Máslovce – Dol 94, 252 66 Lib�ice nad Vltavou 
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(dále jen VÚV Dol). Speciální podložky si chovatelé mohou objednat individuáln� nebo 
prost�ednictvím základních organizací p�edem u Výzkumného ústavu v�ela�ského Dol. Vzorky m�li 
jsou chovatelé v�el povinni zaslat k vyšet�ení do 20. 9. 2008.  
 
3. 
T�m chovatel�m v�el, u kterých p�i laboratorním vyšet�ení sm�sného vzorku m�li bude zjišt�n 
p�vodce moru v�elího plodu v odevzdaném vzorku a chovatel�m, u kterých množství m�li nebude 
dostate�né k provedení bakteriologického vyšet�ení (1 polévková lžíce) se na�izuje zajistit provedení 
komisionelních klinických prohlídek všech jejich v�elstev s rozebráním v�elího díla a prohlídkou i 
rezervních souší. Prohlídky provedou ú�ední veterinární léka�i KVSL a prohlížitelé z �ad �eského 
svazu v�ela��, o.s. vybavení pov��ením KVSL vydaným podle d�íve platných na�ízení.  
4. 
Místn� p�íslušné základní organizace �SV provedou do 25. 8. 2008 soupis všech chovatel� v�el 
s uvedením jména, adresy, telefonního spojení, registra�ního �ísla chovatele, registra�ního �ísla 
stanovišt� a údaje o po�tu a stanovišti chovaných v�elstev, v�etn� ko�ovník�. Soupis p�edají do 30. 
8. 2008 na Inspektorát KVSL v Semilech, Náb�eží Svatopluka �echa 432, 513 01 Semily, telefon 
481622576.  
5. 
Chovatelé v�el jsou povinni umožnit prohlížitel�m p�ístup ke všem svým v�elstv�m, �ídit se jejich 
pokyny a poskytnout jim vyžádanou a nezbytnou pomoc, to je p�inejmenším otev�ení úl� a rozebrání 
díla a p�edložení plást� a souší k prohlídce. 
6. 
Prohlížitel po�ídí o provedené prohlídce a jejím výsledku na míst� zápis o klinickém vyšet�ení 
(formulá� poskytnou místn� p�íslušné Inspektoráty KVSL), který do 7 dn� po skon�ené prohlídce 
zašle nebo doru�í na Inspektorát KVSL v Semilech. 
7. 
V p�ípad� zjišt�ní klinických p�íznak� sv�d�ících pro mor v�elího plodu v prohlíženém v�elstvu 
nebo zjišt�ného podez�ení na nákazu uv�domí prohlížitel neprodlen� kteréhokoliv ú�edního 
veterinárního léka�e KVSL. 
8. 
P�i zjišt�ní klinických p�íznak� nákazy nebo vyslovení podez�ení z nákazy budou pod ú�edním 
dozorem odebrány vzorky a KVSL zajistí jejich vyšet�ení v akreditované laborato�i. 
9. 
Chovatel�m v�el se na�izuje odevzdat odebrané a �ádn� ozna�ené vzorky zimní m�li k vyšet�ení na 
mor v�elího plodu a varroázu prost�ednictvím místn� p�íslušné ZO �VV, o.s. nejpozd�ji do 28. 2. 
2009 na okresní Inspektorát KVSL v Semilech nebo p�ímo zaslat do akreditované laborato�e.  
10. 
Místn� p�íslušným základním organizacím �SV se na�izuje zkontrolovat úplnost údaj� u 
odevzdaných vzork� a zajistit hromadné odeslání vzork� a spolu s �ádn� a úpln� vypln�nou 
objednávkou na vyšet�ení za všechny v�ela�e se stanovišti v�elstev trvale registrovanými u p�íslušné 
akreditované laborato�e, kde budou vyšet�eny na p�ítomnost spor p�vodce moru v�elího plodu.  
11. 
T�m chovatel�m v�el, u kterých p�i laboratorním vyšet�ení sm�sného vzorku m�li bude zjišt�n 
p�vodce moru v�elího plodu v odevzdaném vzorku se na�izuje zajistit provedení komisionelních 
klinických prohlídek všech jejich v�elstev s rozebráním v�elího díla a prohlídkou i rezervních souší. 
Prohlídky provedou ú�ední veterinární léka�i KVSL a prohlížitelé z �ad �SV, o.s. vybavení 
pov��ením KVSL vydaným podle d�íve platných na�ízení. Tyto klinické prohlídky v�elstev musí být 
provedeny nejpozd�ji do 30. 4. 2009. 
12. 
Všem chovatel�m v�el se na�izuje neprodlen� hlásit podez�ení z výskytu nákazy – moru v�elího 
plodu kterémukoliv ú�ednímu veterinárního léka�i KVSL. 
13.  
Všechny roje neznámého p�vodu se na�izuje utratit a okamžit� neškodn� odstranit spálením.  
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�lánek 9 
 Zacházení s medem a ostatními v�elími produkty od v�elstev v ochranném pásmu 

 
1. 
Med získaný od v�elstev v ochranném pásmu m�že být uvád�n do ob�hu prost�ednictvím obchodní 
sít� nebo tržnice nebo schválených sb�ren medu až po jeho laboratorním bakteriologickém vyšet�ení 
provedeném v akreditované laborato�i a zam��eném na p�ítomnost p�vodce moru v�elího plodu 
s negativním výsledkem. Kopii laboratorního protokolu s negativním výsledkem vyšet�ení je 
chovatel v�el povinen se prokázat p�i prodeji medu v tržnici a nebo ji p�edat ve sb�rn� medu nebo 
v prodejn� obchodní sít�,  prost�ednictvím kterých med uvádí do ob�hu. 
V p�ípad�, že je med uvád�n do ob�hu prost�ednictvím jeho zpracování v pekárenském pr�myslu, 
laboratorní vyšet�ení se nemusí provád�t.  
2. 
V p�ípad� laboratorního nálezu p�vodce moru v�elího plodu ve sm�sných vzorcích medu m�že být 
tento med zpracován v pekárenském pr�myslu za kontrolovaných podmínek.  
K p�eprav� tohoto medu do pekáren je chovatel v�el povinen vyžádat si p�edem u ú�edního 
veterinárního léka�e veterinární osv�d�ení pro jeho p�epravu a toto osv�d�ení p�edložit zpracovateli 
v míst� ur�ení medu.  
3. 
V�elí vosk, propolis, pyl a mate�í kaši�ka od zdravých v�elstev nepodléhají žádnému omezení. 
 
 

ODDÍL  III 
Záv�re�ná ustanovení 

 
�lánek 10 

 Náhrady náklad� vzniklých v souvislosti s nebezpe�nou nákazou 
 
1. 
Chovatel�m v�el, kte�í mají svá trvalá stanovišt� v�elstev registrována v obcích a katastrálních 
území uvedených v p�íloze 1 tohoto na�ízení se poskytne náhrada náklad� podle § 67 odst. 3 písm. e) 
veterinárního zákona za laboratorní vyšet�ení m�li provedené podle �lánku 8 tohoto na�ízení  
v p�ípad�, že chovatel v�el splnil všechna na�ízená opat�ení. 
2.  
Žádost o náhradu náklad� m�že podat za chovatele v�el hromadn� místn� p�íslušná ZO �SV, o.s., 
která registruje trvalá stanovišt� v�elstev jednotlivých chovatel� v�el v obvodu své p�sobnosti. 
3. 
Žádost o náhradu náklad� vyhotovená na p�edepsaném tiskopise MZe, dopln�ná seznamem v�ela��, 
adresou jejich trvalého pobytu a adresou stanovišt� v�elstev v�etn� uvedení �ísla katastrálního území 
a registra�ního �ísla stanovišt� a registra�ního �ísla v�ela�e dopln�ná protokolem o výsledku 
vyšet�ení a fakturou za provedená vyšet�ení z akreditované laborato�e musí být potvrzena KVSL a 
musí být podána na MZe �R do 6 týdn� od obdržení výsledk� vyšet�ení.  
ZO �SV, o.s. p�edloží k hromadn� podávané žádosti Registra�ní list ZO vydaný �eským svazem 
v�ela��, o.s., K�emencova 8, Praha 1. 
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�lánek 11 

 Pozorovací doba 
 
Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj stanovuje délku trvání pozorovací doby na 1 rok od 
data nabytí ú�innosti tohoto na�ízení. 
Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj zm�ní mimo�ádná veterinární opat�ení nebo na�ídí 
další nezbytná opat�ení p�ípadn� zhoršení nákazové situace.  
 
 

�lánek 12 
 Zdolání nákazy 

 
Nákaza bude prohlášena za zdolanou a mimo�ádná veterinární opat�ení budou zrušena, jestliže 
v ochranném pásmu nedojde v pr�b�hu pozorovací doby k laboratorn� potvrzenému výskytu moru 
v�elího plodu ani nedojde k vyslovení podez�ení z výskytu z této nákazy.  
 
 

�lánek 13  
 Sankce 

1.  
Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj uloží fyzické osob�, která není podnikatelem p�i 
nedodržení nebo porušení povinností vyplývajících pro ni z na�ízení mimo�ádných veterinárních 
opat�ení pokutu podle § 71 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona. 
2. 
Krajská veterinární správa pro liberecký kraj uloží právnické osob� nebo fyzické osob� oprávn�né 
k podnikání p�i nespln�ní nebo porušení povinnosti vyplývající pro ni z na�ízení mimo�ádných 
veterinárních opat�ení pokutu podle § 72 odst. 1 písm. d) veterinárního zákona. 
 
 

�lánek 14 
 Ú�innost na�ízení 

 
Na�ízení nabývá platnosti a ú�innosti dle § 76 odst. 3 veterinárního zákona dnem následujícím po dni 
jejího vyhlášení, jímž je první den jejího vyv�šení na ú�ední desce Krajského ú�adu Libereckého 
kraje.  
Na�ízení je vyv�šeno na ú�ední desce Krajské veterinární správ� pro Liberecký kraj a na elektronické 
ú�ední desce na adrese www.svscr.cz, je dostupné na všech okresních inspektorátech Krajské 
veterinární správy pro Liberecký kraj a na všech obecních ú�adech jejichž samosprávného území se 
týká. 
 
 
 
 
V Liberci dne 15.8 2008  
 
       
 
MVDr. Josef  K r á l  
�editel Krajské veterinární správy  
pro Liberecký kraj  
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P�ílohy: 
1). Ochranné pásmo ohniska moru v�elího plodu Chalupka Tatobity 
2). Seznam obcí a katastrálních území v ochranných pásmech moru v�elího plodu  
 
 
 
 
Rozd�lovník: 
 
Státní veterinární správa �R 
Krajský ú�ad Libereckého kraje  
M�stské a obecní ú�ady v Libereckém kraji – elektronicky + poštou  
MZe, Zem�d�lská agentura Semily  
Komora veterinárních léka�� – okresní sdružení Semily 
Policie �R – okresní �editelství Semily 
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje  
APIC - elektronicky 
Základní organizace �SV v ochranném pásmu: 
ZO �SV Rovensko pod Troskami 
ZO �SV Turnov 
ZO �SV Lomnice nad Popelkou 
 
 
 
P�íloha �. 2: Seznam obcí a katastrálních území v ochranných  pásmech ohnisek 
moru v�elího plodu - Sva�ina, Rovensko pod Troskami, Chalupka, Tatobity 

   
   
   
   

Umíst�ní: Leží uvnit� nebo na hranici ochranného pásma  
   

Kód KU Popis KU Obec 
780537 Bítouchov u Veselé Veselá u Semil 
639982 Hnanice pod Troskami Hrubá Skála 
640948 Holenice Holenice 
648574 Hrubá Skála Hrubá Skála 
661252 Jivany  
663328 Karlovice Karlovice 
780545 Kotelsko Veselá u Semil 
676853 Ktová Ktová 
742066 K�e�ovice pod Troskami Rovensko pod Troskami 
738417 Lestkov pod Kozákovem Radostná pod Kozákovem 
680974 Lhota Komárov Semily 
683531 Libunec  
683523 Libu� Libu� 
696897 Mlad�jov v �echách  
742082 Rovensko pod Troskami Rovensko pod Troskami 
743801 Rvá�ov Lomnice nad Popelkou 
695670 Sekerkovy Lou�ky Mírová pod Kozákovem 
757420 St�ele�  
765201 Tatobity Tatobity 
768588 Troskovice Troskovice 
757241 Tuha� u Stružince Lomnice nad Popelkou 
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780561 Veselá u Semil Veselá u Semil 
738433 Volavec Radostná pod Kozákovem 
796531 Václaví Rovensko pod Troskami 
639991 Št�pánovice u Rovenska pod Troskami Rovensko pod Troskami 
796549 Žernov Žernov 
765228 Žlábek Tatobity 
773867 Újezd pod Troskami Újezd pod troskami 

 
 
 
 
 
 
 


