
N A É . Í Z E N Í
Krajské veterinórní spróvy pro Moravskoslezskf kraj

é.. 3t2007
ze dne 04,09,2007

o mimoiódnich veterinirních opatieních k prevenci a tlumení nebezpeèné nókazy -
moru vèelího plodu

Krajskó veterinómí spróva pro Moravskoslezski kraj jako vécnè a mistnè piísluSnli spróvní
orgón podle g 47, odst. 1, písm. b) a g 49, odst. 1, písm. c) zékona ò. 166/1999 Sb. o
veteriniimí péói a o zmènè nèktetich souvisejících zríkonù (veterinrímí ziíkon), ve znèní
pozdéjSích piedpisù, vyhlaiuje v souladu s $ 54 a g 76, odst. 3 citovaného ziikona toto

\ ^ i í z e ú , í  k r a  j  s k é  v  e t e  r i n  ó  r n í  s  p  r ó v y
o rnimoÌédnj'ch vete niimích opatieních k prevenci a tlumení nebezpeóné niíkazy - moru
vóelího plodu

Clinek 1

Pouèení o nókaze
a) Mor vòelího plodu je nebezpeónó niikaza pievéZnè postihující zavíòkovanÍ vèelí plod.

Pùvodcem je Paenibacillus larvae, diíve oznaóovanÍ Bacillus larvae, White (1904), gram-
pozitìvní tyòinl(oviti mikob, kteri q.tvéìi mimoiódnè odolné spóry.

b) Nókaza se Síií fufikovanou potavou, zalétllimi vòelami a roji, loupeZí, inlikovanimi plósty,
úly a vèelaiskim piísluienstvím. Niíkazu mohou roz5iiovat i roztoòi a jini Skudci.

c) Spóry Paenibacillus larvae se dostanou s potravou do hóvícího traktu larev prvních instarú
(otevienÍ plod), kde vyklíèí, pornnoZí se, zniòí buily àaludeòní vistelky a proniknou do
hemolymfy a dalSích tèlesnfch tkríní.

d) Piíznaky se projeví aZ u zavíèkovaného plodu. Plóst blivó nepravidelnè zakladen
(mezercviti plod), víòka jsou ztmavlé, propadló, obòas prodéravèló. Napadené lar.,,y mèní
ban'u z perlefové bilé na Sedoilutou aZ tmavohnèdou a piemèìiují se v lepkavou,
hleùovitou hmotu, kteró se dú z bunèk v)'tríhnout jako vlíkno dlouhé nèkolik centimetrù.
Koneònim stidiem rozloZení lany je piíìkvar, kteqi pevnè lpí na spodní stènè buÈly.

Clinek 2

V Moravskoslezském kraji byla vyhlóSena ohniska rnoru vóelího plodu v katastuech obcí a
místních òéstech: Smilovice, Vèlopolí, Ropice, Osùvky, Tyra, Dolrrí ListnÉ, Oldiichovice,
Celadnó, Novó Ves, Ostravice, Dolní Zukov, Ceski TèSin, Chotèbuz, Trojanovice, Louòky
nad Odrou, Paskov, Vóclavovice, Sódek, Tóbor. V ohniscích byla naiízena mimoÍódné
veterinómí opatÍení ke zdoléni a zamezení Èíiení nebezpeòné Íi.kazy moru vòelího plodì1,
kteró byla jednotlivim chovatelùm vèel ulozena piísluanim rozhodnutím Krajské veterinórní
spróvy pro Moravskoslezski kraj.
Kolem ahnisekje lymezeno ochranné pàsmo, Lleré zahmuje katastry obcí a místních èóstí:



-- Okres Karvinri - Ceski TéSio. Mosty u Ceského Tè5ína, MistÍovice, Koíókoy, Horní
Zukov, Dolni Zukov, Stanislavice, Chotèbùz, Podobora, Zpupni Lhota, Albrechtice,
Louka nad Olií, Dolní Tèrlicko, Horní Tèrlicko, Hradiitè,
- Okles Frjdek-Místek - TÍinec (Staré Mèsto), Osùvky, óeskj Pùncov, Kojkovice,
Konskí, Kanada, Horní Listtri, Dolní Listni, Nebory, OldÍichovice, Tyra, Gury,
Lyzbice, Ropice, Reka, Smilovice, Stíítei, Vèlopolí, Ilnojnft, Konorní Lhotka,
TÍanovice, Ostravicel, Staré Hamry 2, Celadnd, Malenovice, Pstruii, Frfdlant n,O,,
Novt Ves, Kùnèice p.O.. Lubno, Karpentnó, Vendrynè ZaolSí, KoiaÍiska, Kaiovice,
Sedli itè. Repistè. Parkor, Oprechtice, Zabeó,
- Okres Novf Jiòín - Trojanovice, Frenitit p.R,, Tichó, Odry, Dobelov, Louòky nad
Odrou, Vítovka, HeÍmanice u Oder, Jakubòovice nad Odrou
- Okres Ostrava - Hrabovó, Novó Béló, Vratimov, Horní Datyné, Viclavovice, Senov
- Okres Opava - Sidek, Jezdkovice, Noú Dvúr, StèboÍice, Jamnice, Stemplovec,
Kamen€c, Velké Heraltice, Hlaynice, Litultovice, BratÍíkovice, Tibor, Brumovice.
Skrochor ice. Holasor ice. Lodènice, Neplachovice. Úblo

l. V ochranném pósmu se naiizuje:
a) Zókaz pìemist'ovóní vòelstev, vèelaiskfch potieb a zaÍízeni (komè novich a nepouZitich)

z ochÉnného pósma.
b) Zavóelení ohniskaje mozno povolit po 3 mèsících od doby likvidace ohniska, vòely musí

pochriet z kontrolovanich zdrojú. Doporuòuje se novó vóelstva umístit na místo, kleré
bezprostiednè nesoLrvisí s ìikvidovanlirn ohniskem.

c) Z klinicky zdravjch vòelstev v ochanném pésmu mùZe btil med uvolnén do obèhu jen po
laboratomím vyÈetiení na piítomnost spór Paenibacillus larvae. V pípadè pozitiwího
nólezu mùZe bit zpracovónjen za kontrolovanlich podmínek v pekórenském prumyslu. Na
jeho pieFavu vystaví KVS veteriniimí osvédèení. S ostatními vèelími produkty
z ochmnného pósma múZe bit Íaklódóno bez omezed. Na t}to prodùkty se nevztahuje
omezení podle naiízení Rady a EP (ES) è. 17'7412002,kapitoIaIx.

d) V ochranném pósmu provést vyselienr vsech vcelste\ se zaméienim na diagnostiku mom
vòelího plodu. Toto \,Tie1Ìení bude provedeno prohlídkou vèelstev s rozebróním díla
pracovníkem klajské veterinrîní spróly, pdvótním veterinómím lékaiem, proÈkolenfm
prohlíàitelem vòel nebo bakteriologickim \TsetÌením mèli získané béhem vegetaòního
období anebo smésnich vzorhi zinní mèli. Organizaci prohlidek nebo zajiètèní odbà!
vzo.kú pro bakteriologické U/ÈetÌeni zajistí piíslusne ZO ÒSV. O provedenjch
prohlídkóch bude poÍízen zéztam, lr:tet! ZO CSV piedají na pÍíslu5né inspektority
Krajské veterinómí sprAry pro Momvskoslezskj kraj. RovnèZ tak odevzdají na piísluÈné
inspektoróty vzorky mè]i k lTsetieni r SVU. pokud budou veelsrva vySetioviina
bakteriologicklúm vyietiením vzorkú mèli získané bèhem vegetaèního období. Uvedenó
vySetÌení budou provedena vroce 2007, piípadnè v dalSích letech v navaznostr na
vetednómí opatÌení v ohniscích.

2. Pozorovací doba se stano\,lje na dobu 1 roku od vyhlósení ohniska nrikazy. pokud nebude
zji5tèn dalií piípad moru vòelího plodu anebo nebude lysloveno podezÌení z niíkazy.

óunek 3

Ve viech vèelstvech v ochranném pósmu a mimo né nutno dodriovat nósledující preventivní
opadeni:

a) zjistbvóní piíèin zimních úhynú a slóbnutí vèelstev,



nepouzivóní medu, pylu, plÉstú a vosku z oblastí s neznrínou niik \zovou situaci pro
krmení a chov vòel,
zamezení piístupu vóel do neobsMenich ú1ù a vòelího díla,
udrzovóní piidnich úlú bez vòelího díla,
Wlúedóvàní a utróceni divoce Zijícich vóelstev a rojú neznrímého púvodu,
provódèní pdbèiné desinfekce ulù, zósobních plistù, vèelaiskich potÌeb a pomùcek,
povinné osetÍení vosku pfi 117 oC po dobu 60 minut ve vÈech komerèních r"-foobnóch
mezistèn, nebo 150 oC po dobu 5 10 minut,
nezaiazoyírli vóelího díla, nedesinfikovaafch ú1ù, potieb a zaíízerÍ do chovú vael,
zejména pii neznalosti nókazové situace v místè pùvodu,
soustavné omezovéní inter,zify \ at o ̂zy,
zvisení bdèlost po dobu nejménè 5 let po zríniku ohniska a ochranného pósma,

Òlínek 4

Pii zjistèni mom vòelÍro ploduje zakózrino vòelstva léòit.

Clónek 5

Kontolu dodrzovíní povinností stanovenich tímto naÍízenim budou provídèt orgóny stótní
spróvy ve vécech veterinàmí péòe. Za porusení povinnosf stanovenich tohoto naÌízení bude
uÌozena pokuta podle $ 71 nebo 72 veterinómiho ziíkona.

Óhnek 6

Toto naiizení nablívó platnosti a úòinnosti dnem nósledujícím po dni jeho vyhló3eni. Dnem
vyhlóÈení je pwní den jeho q.vèÈení na ìîední desce Krajského úiadu Moravskoslezského
kmje.

òhnek 7

Doba platnosti tohoto nalízení se stanovuje aÈ do odvolíní. Ruèí se Naiizeni K€jské
veterinómí spróvy pro Moravskoslezski kraj é,.2/200'l ze ú\e 08.08.2007 .

MVDr. Jaromír Polí5ek
Íeditel
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VIYèSeno na úiední desce
Kmjského úiadu Moravskoslezského kaje
Dne 05.09.2007

Sejmuto dne

VIYèSeno na úiední desce
Mèstského (obecního) uiadu

Sejmuto dne

dne


