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Informace k zajištění preventivní zdravotní péče  

v chovech včel v okrese Jindřichův Hradec v roce 2023. 
 
   Na základě projednání zdravotní problematiky v chovech včel s KVS pro Jihočeský kraj - MVDr Andreou 

Novákovou (inspektorát v Jindřichově Hradci, tel. 384327251 a mob. 731134768) – zasíláme informaci pro 

všechny chovatele včel na okrese Jindřichův Hradec o povinnostech vyplývajících z Metodiky kontroly 

zdraví pro rok 2022  a o organizaci ostatních souvisejících činností v letošním roce. Zároveň zde 

informujeme o současné nákazové situaci na našem okrese.  

   

1. Varroáza 2023  

 
   Způsob odběru a vytvoření vzorků zůstává beze změn – chovatelé odevzdají vzorky svému zdravotnímu 

referentovi, ten ve spolupráci s administrátorem systému CIS vytvoří elektronickou žádanku a odešle ji do 

příslušného SVÚ (České Budějovice jako vždy). Všechny vybrané vzorky společně s papírovým výtiskem 

odeslané žádanky (včetně seznamu včelařů) pak budou – prostřednictvím pracoviště KVS SVS - inspektorát 

v Jindřichově Hradci – přesunuty svoznou linkou do laboratoře SVÚ.  

 

  Měl musí být odebrána od všech včelstev na jednotlivých stanovištích, tak, aby očištěné podložky byly v 

úlech nejméně 30 dnů. Po této době se odebere měl ometením všech podložek. Získanou měl je potřeba 

vysušit, nejlépe při pokojové teplotě na papírové podložce, poté se vzorek vhodně zabalí (např. kelímky od 

jogurtu uzavřené prodyšnou tkaninou, opatřené štítkem) a na štítku označí: jméno, příjmení, adresa a číslo 

chovatele, číslo stanoviště, počet včelstev, název základní organizace.  

 

   Takto připravený vzorek včelaři odevzdají v dohodnutém termínu pověřenému funkcionáři ZO ČSV.  Poté 

zdravotní referent po soustředění všech vzorků vygeneruje v systému CIS objednávku včetně přílohy (příloha 

je seznam včelařů). Tuto objednávku (žádanku) zašle elektronicky do laboratoře (z důvodu zajištění svozu a 

bezproblémových úhrad vyšetření ze strany KVS žádáme o zasílání do jednotlivých SVÚ)  

 

    Vzorky (spolu s vytištěnou objednávkou) pak obvyklým způsobem předá na KVS SVS pro Jč. kraj – 

pracoviště v J. Hradci (úřednímu veterináři MVDr. Novákové). Zde budou objednávky k jednotlivým 

zásilkám zaevidovány, potvrzeno přijetí k odeslání do laboratoře a zásilky poté týž den předány na svozné 

linky laboratoří. 

 

  Včelaři neorganizovaní budou postupovat obvyklým způsobem tak jako v předchozím roce (data za 

neorganizované včelaře doplní do celkového přehledu příslušná laboratoř). 

 

   Opět doporučujeme vzorky odeslat co nejdříve z důvodu včasného obdržení výsledků (a potažmo pak 

včasné objednávky léčiva a včasného přeléčení pozitivních včelstev zjara), nejpozději však vzorky musí 

být v laboratoři 15. února 2023.  

  

 

  Jarní přeléčení včelstev se provádí v souladu s Metodikou kontroly zdraví na rok 2023 zde (definice kódu 

ExM310 – dle vyhodnocení intenzity varroázy 2023- povinně budou přeléčena všechna stanoviště při 

nálezu více než 3 roztočů v průměru na jedno včelstvo) a současně se řídí ustanoveními „Metodického 

pokynu Státní veterinární správy pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy“ č. j.: 

SVS/2021/130606-G (viz Metodický pokyn zde), tzn. že bude uskutečňováno na jednotlivých stanovištích 

pomocí použití registrovaných léčivých přípravků v souladu s příbalovou informací veterinárního léčebného 

přípravku v návaznosti na výsledek parazitologického vyšetření. 

  Je žádoucí, aby předjarní ošetření bylo provedeno co nejdříve, jak klimatické podmínky a rozvoj 

včelstev dovolí, (nejpozději však do 15.4.2023). 

Zde jen na okraj připomínám, že chovatel je povinen vést záznam o oštření včelstev (viz Metodický pokyn 

výše) 

 

    

https://www.vcelarstvi.cz/aktuality/metodika-kontroly-zdravi-2023-vynatek-tykajici-se-vcel/
https://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/metodicky_pokyn_svs_pro_chovatele_vcel_k_prevenci_a_tlumeni_varroazy-2022.pdf
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Tak jako každoročně i letos doporučujeme uskutečnit jarní léčení co největšímu počtu včelařů bez ohledu 

na výsledky vyšetření varroázy a to vzhledem k tomu, že se jedná o jeden z nejefektivnějších preventivních 

zásahů při snaze zabránit rozvoji roztoče v sezóně!!! 

 

 Letní ošetření je pak v souladu s MKZ 2023 (ExM330) nařízením provádět na základě zjištěných výsledků 

průběžného sledování spadu roztočů (povinný monitoring spadů) a to registrovanými veterinárními léčivými 

přípravky (ošetření za účelem ochrany dlouhověké generace včel) – správné postupy při provádění sledování 

spadů roztočů jsou uvedeny v čl. 3 str. 3-6 Metodického pokynu (SVS130606-G) 

 

Ostatní léčebné ošetření včelstev se provádí v souladu s Metodickým pokynem SVS pro chovatele včel 

k prevenci a tlumení varroázy č. j.: SVS/2021/130606-G zde   

 

Doporučujeme veškerý léčebný postup vždy koordinovat v rámci ZO (zejm. z důvodu zjednodušení 

objednávek na dotovaná léčiva). 

 

JEDNOTNÝ POSTUP NA OKRESE JINDŘICHŮV HRADEC - viz příloha č.1 

   

 

2. Mor včelího plodu – kontrola rizikových oblastí po 2 letech od zrušení 

ohnisek a ochranných pásem  - monitoring v r. 2023 

 
  V souladu s Metodikou kontroly zdraví pro rok 2023 (EPM 120) budou v rámci tohoto monitoringu 

prošetřovány tzv. rizikové oblasti viz příloha č.2 (tj. všechna stanoviště na katastrálních územích 

vyjmenovaných ve vydávaných nařízeních k opatřením v ochranných pásmech moru včelího plodu, která 

byla zrušena v roce 2021).  

     

    Pro potřeby tohoto monitoringu se vyšetřují směsné vzorky včelí měli z každého stanoviště, přičemž jeden 

vzorek může obsahovat měl od max. 25 včelstev (v případě většího počtu chovaných včelstev se analogicky 

vytvoří příslušný počet dílčích vzorků z takovéhoto stanoviště). Ideálně by takový směsný vzorek měl mít 

hmotnostní minimum 1,5 g (kávová lžička) 

Platná MKZ pro rok 2023 dál umožňuje případně i vyšetření směsných vzorků utracených včel či vzorků 

medných zásob – podrobněji viz definice kódu EpM120 platné MKZ 2023  

 

  Toto bakteriologické laboratorní vyšetření bude prováděno v laboratořích SVÚ. Koordinaci akce - tj. 

soustředění chovatelských vzorků, vypracování seznamů chovatelů, elektronické odeslání žádanky do SVÚ 

(kód vyšetření je EpM120) a fyzické předání vzorků na pracoviště inspektorátu v J. Hradci - provedou 

vedoucí pracovníci či zdravotní referenti příslušných ZO ČSV.  

 Inspektorát následně zajistí přesun vzorků do laboratoří svoznou linkou, analogicky tak, jak je to obvyklé při 

zasílání vzorků na varroázu).  

 

 Pozor - vzorky nemohou být vyšetřovány v laboratoři AGRO-LA – zde by úhrada ze státního rozpočtu nebyla 

možná! 

 

 

 

 

 

3. Mor včelího plodu – povinnosti v ochranných pásmech 

(vyplývající z platných nařízení KVS) 
 

     
V současnosti na okrese Jindřichův Hradec není v platnosti žádné veterinární omezení z důvodu 

nebezpečných nákaz (není vyhlášeno žádné platné ochranné pásmo). 

 

     

https://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/metodicky_pokyn_svs_pro_chovatele_vcel_k_prevenci_a_tlumeni_varroazy-2022.pdf
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4. Vyšetření vzorků na mor včelího plodu  

pro účely přemísťování (platí i pro prodeje matek) 

 
 Výňatek z Metodiky kontroly zdraví zvířat platné pro rok 2023 – povinnosti týkající se včel zde 

 

Přesuny včelstev 

Všem chovatelům, kteří v roce 2023 budou chtít přemisťovat svá včelstva (účely kočování a všechny 

přesuny na vzdálenost větší než 3 km) je Metodikou kontroly zdraví pro rok 2023 (ExM110) uložena 

povinnost zajistit laboratorní bakteriologické vyšetření na mor včelího plodu před vlastním přesunem. 

Náklady na toto vyšetření hradí chovatel, směsné vzorky se odebírají od max. 25 včelstev! 

Výsledky vyšetření má pro účely přemisťování včelstev platnost v příslušném kalendářním roce! 

Informace o výsledku vyšetření (kopie) poté doprovází přemisťovaná včelstva a včelí matky do místa určení. 

 

Povinnost vyžádat si vystavení veterinární osvědčení (kulaté razítko) pro přesuny mimo kraj byla novelou 

veterinárního zákona (v platnosti od října 2022) zrušena, v současnosti tedy pro přesun platí pouze výš 

uvedené náležitosti vyplívající z MKZ 2023 (vyšetření na MVP) 

 

Pozor – tyto podmínky přesunů včel platí pouze na územích, kterých se netýkají žádná nařízená veterinární 

omezení – v případě stanovování ochranných pásem  kolem ohnisek MVP jsou podmínky přesunů na 

vytýčených územích pro veškeré přesuny vždy upravovány příslušným nařízením veterinární zprávy !!! 

(ke dni vydání této informace nejsou na okrese JH v platnosti žádná nařízení v souvislosti s výskytem nákaz 

včel)       

 

 

      

5. Současná nákazová situace v okrese JH 

 
     V současné době se na našem okrese nevyskytují žádná aktivní ohniska nebezpečné nákazy moru 

včelího plodu, nejsou úředně vyslovena žádná podezření z této nákazy. V platnosti již nejsou žádná 

ochranná pásma na okrese J. Hradec ani na území celého Jihočeského kraje  v souvislostí s nebezpečnými 

nákazami včel.  

Případně aktuální dotčené oblasti v celé ČR – zobrazení zahrnutých KÚ – je možno si kdykoli prohlédnout 

na webových stránkách Státní veterinární správy ( www.svscr.cz) pod ikonou mapové výstupy – ohniska 

nákaz, která je vlevo v dolní části obrazovky. Plné znění vydaného nařízení pak je přístupné na příslušné 

úřední desce dané KVS SVS jednotlivého konkrétního kraje.   

   

   

   

   

 

     

 

                            Paleček Martin                                                          MVDr .A.Nováková 

                      za OO ČSV J.Hradec                                                   za KVS SVS pro Jč.kraj  

                                 

 

 

https://www.vcelarstvi.cz/aktuality/metodika-kontroly-zdravi-2023-vynatek-tykajici-se-vcel/
http://www.svscr.cz/
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Příloha č.1 

Léčení včelstev v roce 2023 na okrese J. Hradec 

❖ Jarní ošetření během února a března podle klimatických podmínek. Doporučuji jarní 

nátěr zavíčkovaného plodu s následnou fumigací. Pokud nebude zavíčkovaný plod, stačí fumigace.  

❖ Od druhé poloviny května vkládat stavební rámky i více kusů jako biologický lapač a po 12-14 dnech 

vyřezat (aspoň 3 ks), tvořit časné oddělky i jako protirojové opatření.  

❖ V letních měsících v červnu a v červenci Formidol 40. Nejlépe opakovaně po 8-12 dnech od ukončení 

první aplikace, ale určitě jedenkrát. Jako alternativa Formidol 80 postup dle příbalového letáku. 

❖ Pro kočující včelaře nutné zajistit přeléčení včelstev při návratu na zimní stanoviště přípravkem Gabon 

flum - konec července začátek srpna.  

❖ První kolo podzimního ošetření fumigací přípravkem Varidol 125 se provede po upřesnění okresním 

výborem. Další ošetření provést plošně po ZO podle klimatických podmínek nejlépe cca 12 dní po 

prvním kole.   

❖ Dále provést aerosolové ošetření nejdříve po 20. listopadu. Nejlépe po Mikuláši v prosinci to by ve 

včelstvech neměl být žádný plod. Doporučuji aerosolové ošetření provádět Varidolem (amitraz), ne M-1 

AER (fluvalinát) je na něj větší rezistence. Na amitraz zatím není rezistence v našem okrese a je plně 

účinný. 

❖ Případně lze použít přípravek VARROMED postupujte dle příbalového létáku a metodiky VÚV Dol zde 

Návody na léčivé přípravky 

FORMIDOL 41 g zde 

FORMIDOL 81 g zde 

GABON FLUM 4 mg zde 

GABON PF 90 mg zde 

M-1 AER 240 mg/ml zde 

MP10 FUM zde 

VAIDOL 125 mg/ml zde 

VARROMED zde  

Jak a jaké množství objednávat 

❖ Vycházejte z počtů k 1.9.20221 takové budou přibližně i v roce 2023.  

❖ Varidol počítejte jedna lahvička na 30 včelstev vesměs dvounástavkových úlech, 4 kapky na dva 

nástavky, jedenonástavkové 2 kapky. Další ošetření, na které je nutné objednat léčivo je jarní ošetření v 

roce 2024 varidol a M-1 AER nátěrem. 

❖ Fumigační pásky - co včelstvo to jeden pásek a budeme léčit 2x podzim, 1x jaro, 1x rezerva pro 

podzimní léčení a k tomu 20% rezerva pro oddělky. 

❖ M-1 AER - na nátěr plodu stačí lahvička na 80 včelstev. 

❖ Formidol 41 - jedena deska na včelstvo nad plod a bylo by dobré zopakovat po 10 dnech znova takže 2 

desky na včelstvo. 

Formidol 81 (silnější) – 1 destička na včelstvo = nosič s dlouhodobým odparem (vkládá se na 12 dnů dle 

počasí)  

❖ Gabon flum - 2 pásky za krajní rámek plodového tělesa z každé strany. 

❖ Varromed postup dle metodiky VÚV Dol návod zde 

 

Objednávka léčiv přes okresní organizaci ČSV, z.s. J. Hradec se provádí pouze přes centrální 

informační systém CIS a potřeboval bych objednávku léčiv nejpozději do konce února 2023. 

 

Pomocný vzorec pro výpočet léčiva najdete zde  

Jednatel OO ČSV J. Hradec 

Martin Paleček 

Tel: 777 269 269 

 

https://www.beedol.cz/cely-rok/
https://www.beedol.cz/produkty/formidol-41-g-prouzky-do-ulu-baleni-120-desek/
https://www.beedol.cz/produkty/formidol-81-g-prouzky-do-ulu-4-ks/
https://www.beedol.cz/produkty/gabon-flum-4-mg/
https://www.beedol.cz/produkty/gabon-pf-90-mg/
https://www.beedol.cz/produkty/m-1-aer-240-mg-ml/
https://www.beedol.cz/produkty/mp-10-fum-s-fumigacnimi-pasky/
https://www.beedol.cz/produkty/varidol-125-mg-ml/
https://www.beedol.cz/produkty/varromed-5-mg-ml-44-mg-ml/
https://www.beedol.cz/cely-rok/
https://www.beedol.cz/eshop/varromed-5-mg-ml-44-mg-ml/
http://ovjh.cst.cz/sites/default/files/vzorce%20na%20objednávku%20pro%20výpočet%20do%20ZO%202019.xlsx
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Příloha č.2 
 

Přehled KÚ zahrnutých do povinnosti bakteriologického vyšetření na MVP dle kódu EpM120 
v roce 2023 

Blažejov 
Dvoreček 
Hospříz  
Hrutkov 
Jindřiš  
Kačlehy  
Otín u Jindřichova  Hradce       
                            

       

          
 

 

 


