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

í. 2t2009
ze dne 11.05.2009

o mimoiódnjch veterinirních opatÍeních k preyenci a tlumení nebezpeèné nikazy -
moru vèelího plodu

Krajskà veterinómí spróva pro Moravskoslezskj kaj jako vècnè a místné piíslusni spróvní
orgén podle { 47, odst. 1, pism. b) a S 49, odst. 1, písm. c) zàkona ò. 166/1999 Sb. o
veterinÉrní péòi a o zmèné nèkterich souvisejících zékonù (veterinérní zókon), ve znéní
pozdèjÈích piedpisù, vyhlaSuje v souladu s $ 54 a $ 76, odst. 3 citovaného zékona toto

n a Í í z e n í  k r a j  s k ó  v e t e r i r l d  r n í  s p r i v y
o mimoÌédnjch veterinómích opatieních k prevenci a tlumení nebezpeòné niikazy - moru
vòelího plodu

Clinek I

Pouòení o nékaze
a) Mor vòelího plodu je nebezpeònó nókaza pievii:nè postihující zavíókovan;i vóeli plod.

Pùvodcem je Paenibacillus larvae, dÌíve oaaóovani BacilÌus larvae, Wbite (1904), gram-
pozitivní tyòinl<ovili miklob, kteú vytvóÍi mimoiédnè odolné spóry.

b) Nókaza se èíií ìnfikovarou potravou, zalétl;imi vòelami a roji, loupeZi, inhkovanlími plósry,
r y a vòelaiskim piísluÈenstvím. Niikazu mohou rozsiiovat i roztoòi a j ini ikúdci.

c) Spóry Paenibacillus larvae se dostanou s potavoù do trà\,ícího traktu larcv prvních instùú
(otevÌeni plod), kde vyklíòí, pomnoZí se, arièí buÈty Zalùdeòní vistelky a proniknou do
hemolymfy a da1sích tèlesnich tkóní.

d) Piiznaky se projeví aZ u zavíòkovaného plodu. Plést blivó nepravidelnè zakladen
(mezeroviti plod), víòka jsou ztmavló, propadlé, obòas prodéravèló. Napadené larr'y mèní
barvu z perìefovè bílé na SedoZlutoù ai tmavohnèdou a piemèìiují se v lepkavou,
hÌenovitou hmotu, kteri se dó z bunèk vytóhnoùt jako vlikno dlouhé nèkolik centimetru.
Koneónlim stódiem rozloàení larvyje pÌíSkvar, kterlf pevnè lpí na spodní stèné buìil(y.

alinek 2

V Moravskoslezském kaji byla vyhlóSena ohniska moru vóelího plodu, kde byla naiízena
mimoiédnó veteriniímí opatiení ke zdolíni a zamezeíí Èíiení nebezpeóné niíkazy - moru
vèelího plodu, kteró byla jednotlivim chovatelùm vòel uloàena pÌísluÈn;im rozhodnutím
Kraj ské vete.inómí spróvy pro Moravskoslezs\i klaj .
Kolem ohnisekje vynezeno ochranné pésmo, které zahmuje katastry obcí a míst ch òósti:
- Okres Frjdek-Místek - Ostrayicel, Staré Haúr) 2, Òeladnó, Malenovice, PstruÍí,
Fúdlant n.O., Novà Ves, Lubno. Metylovice, PrZno, Kaúovice, SedliStè, Lískovec
Repiitè, Paskov, Oprecbtice, Zabei, Krmelín, StaÍíè, Janovice, Krisní, Morivka,
Praimo, Rîókovice, Skalice, Baika



- (lkres Ostrava - Kunèice, KunòiòIry, Hrabúvka, Vítkovice, Z:ibÍeh, Nor'í Ves,

Nlariínské Hory, Hulvík], Nloravskí Ostrava, Slezski Ostrava, Ràdraricc, I lartol ice,
Hrabovi, \ovi Béli ,  Vratirnov, Horní Dat]nè, Viclavovice, Senov
- Okres Opaya - Sidek, Jezdkovice, NoIi Dvirr, StèboÍice, Jamnice, Stemplovcc,
Neplachovice-Zadky, Vlaitorièk"v, Milostovice, Zlatník1, Jaktaí, Slavkov, Hertice, DolnÍ
Zivoticc

L V ochranném pàsmu se naiizlÌje:
a) Zikaz piemist'o\'aní vòeÌster, r'òelaisklich potieb a zar'ízení (klomè novich a ùepoutit, ch)

z ochramého pésma.
b) Za\,óelení ohniska je moito povolit po 1 foce od doby likvidace ohniska, r'òell musí

pochiizet z kontrolovanlich zdrojir. Doporuòuje se rové vÒclstva uÍìístit na místo. které

bezprosliedné nesou\,isi s likvido\,anÍn ohniskem.
c) Z klinicky zdravich vòelste\' \' ochranném pismu mù7c bÍt med uvolnèn do obèhu jcn po

laboratornim vlietiení Ì'Ìa piitomnosl spór Paenibacìllus larvae. V piípatlè pozitivniìro
nóiezu m[r2e bit zpracovén.ien za kontrolovanich podmínek l pekírenskóm prúmysÌu. Na
jel]o piepravu ,,1'sta!i KVS veterinamí osvédòení. S ostatníni vòelimi produktl-

z ochranného pést'na mùZe bit naklidino bez ornezení. Na t.vto produkty se ùevztal'ìujc
onczcni podle naiizcni Radl a EP (lS) è. I77'112002. kapitoÌa lX.

d) Vc \')ineno\ixrich kataslÌech ochr anneho pósùra pro\'ést \',Ysetfení vsech vòelstcv se
zanréienim na dìagnostikLr moru vòc1ího plodu. Toto \',Yseticni bude proredeno prohlídkotr
vòelstel s rozebróníÌrl dila pracovníkem krajské vetedrÌalîí sprà\). Pli\.rtninl
vetcrinàrnim lékaiem anebo proikolenlim prohlíZitelelr vóe1. Organizaci prohlidek zajisti
piislusné ZO ÒSV. O provedenlich prohlídkích bude poÌízen zrLnam. kterj ZO CSV
pÌedají na pÌísiuSné inspeklorót)' Krajské veterinórní spróvy plo Moravskoslezskli kraj

e) Prohlidky vòelstev budou provedeny ve vegetaònin období v loce 2009 v katashecl'Ìi
Kîiovice, Sedliitè, Lískovec, Vlastoviòk)', Milostovice, Zlatníkl-, Jaktai' Slavkov'
IIertice, Dolni Zi{otice Kunòice, KunèièkT, Hr:ìbúvka, Vítkovice, ZíùÍeh, Novi Vcs,
Mariinské Hory, Huhiky, MoraYski Ostrava, Slezskí Ostravî, Radvance,
Baúovicc, Horni Dîtrnè, Vóclavovice, Senov

2. Pozorovaoí doba se stanovuje na dobu I r-oku od vyhlóleni ohniska nékaz,v. pokud nebude
zìiitèn dalsi piípad noru \'òelilÌo plodu ancbo nebude vyslo\eno podczÌení z niikazy.

Clínek 3

Vc vÈcch vòelshecÌÌ v ocluanném pósrnu a minro nè nutno dodlZovat néslcdující preventirní

opatieni:
a) 7-ìiStìr\úní piíòin zinnich úhynir a s1íbnutí vòelste!,
b) nepou2ivÉní rnedu. p1'lu. plóslú a vosku z oblastí s neznórnou nókMovou situaci pro

krmeni a chol lòel.
c) zanezení piístupn \'óel do neobsazenich írlfL a vóelího díla.
d) udrTovéni prézdnich úlfr bez vòelího díla,
e) v,vhledÉviní a utróceni divoce Zijících vòelstcv a rojù neznómého piNodu,
1) provídèní púbèZné desinfckce úlù. zósobních pléstù, vòclaiskÍch polÍeb a po1'Ììùcck,
g) povinné osetierÌí rosku pÌi 117 "C po dobu 60 minut vc vSech komeróùich vifobnéch

mezisîèn. nebo 150'C po dobu 5 10 mìnut.
h) nezaÌazo\'éni r'óelího díla. nedesinfikovanlicl1 illù, potieb a zaiizení do chovil vóel,

zejména pii ne:analosti nékazové situace v místè púvodu.
' 1  . ou ro rne  omczor "_ i  i r r sn - , i t .  \ - f i o "z ) .



j) zviÈenÉ bdèlost po dobù ùejménè 5 let po zíniku ohniska a ochranného pósma,

Òhnek 4

zjiStèní moru vèelího plodu je zakàzóno vèelstva léèit.

Ólinek 5

Kontrolu dodrzovfuí povinností starovenich tímto naìízením budou provódèt orgàny stótní
spróvy ve vécech veterinrirní péée. Za porusení povinností stanovenich tohoto nafízení bude
uloZena pokuta podle $ 71 nebo 72 veterinimího zó,hona.

eunek 6

Toto na.lízení nabi'vó platnosti a úèimosti dnem nósledujícím po dni jeho vyhlilení. Dnem
vyhlíiení je prvni den jeho v).vèsení na rAední desce Krajského uiadu Moravskoslezského
klaje.

eunek 7

Doba platnosti tohoto nafízení se sknoluje aZ do odvolóní. RUSí se NaÌízení Krajské
\ elerinàmí sprév) pro Moravsloslezskj kraj ò. 7/2008 ze dne 12.12.2008
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Íeditel
Krajské veterinirní sprirT
Pro Moravskoslezskf kraj

VyvèSeno na úÌední desce
Krajského uiadu Moravskoslezského
Dne 12.05.2009

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

V).vèÈeno na úiedni desce
Mèstského (obecního) uÍaduklaje
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Sejmuto dne
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