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Správní úřad v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy moru včelího plodu 
v hospodářství chovu včel reg. č. CZ 89026768 v Pardubicích, Mandysova 438, v k. ú. 717843
Studánka, a v hospodářství chovu včel reg. č. CZ 89193235 v Rokytně 177 v k. ú. 741078 
Rokytno nařídil dne 21. 5. 2010 v souladu s § 49 odst. 1 písm. c) a § 54 zákona č. 166/1999 
Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a § 139 a násl. vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení 
a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů,
mimořádná veterinární opatření nařízením č. 3/2010, ve kterém vymezil ochranné pásmo
a nařídil všem chovatelům včel v ochranném pásmu povinnosti směřující ke zdolání a ochraně 
před dalším šířením nebezpečné nákazy. 

V tomto nařízení správní úřad v čl. I vymezil ohniska nebezpečné nákazy moru 
včelího plodu. V čl. II správní úřad v souladu s § 140 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 299/2003 
Sb. vymezil ochranné pásmo, zahrnující následující katastrální území: k. ú. 694363 Blato, 
k. ú. 606359 Bohumileč, k. ú. 607584 Borek, k. ú. 754340 Brozany nad Labem, k. ú. 616052
Bukovina nad Labem, k. ú. 617237 Býšť, k. ú. 653004 Časy, k. ú. 619965 Černá za Bory, 
k. ú. 630136 Dolní Ředice, k. ú. 632244 Dražkov nad Labem, k. ú. 632252 Dražkovice, 
k. ú. 619973 Drozdice, k. ú. 633127 Dříteč, k. ú. 640255 Hoděšovice, k. ú. 644013 Horní 
Ředice, k. ú. 645991 Hostovice u Pardubic, k. ú. 617245 Hrachoviště u Býště, k. ú. 653012
Choteč u Holic, k. ú. 655384 Chvojenec, k. ú. 664910 Kladina, k. ú. 737178 Kunětice, 
k. ú. 679101 Lány u Dašic, k. ú. 689076 Lukovna, k. ú. 694371 Mikulovice u Pardubic, 
k. ú. 619981 Mnětice, k. ú. 737186 Němčice nad Labem, k. ú. 703249 Nemošice, 
k. ú. 718084 Nové Jesenčany, k. ú. 709328 Ohrazenice, k. ú. 716324 Ostřešany, k. ú. 717657
Pardubice, k. ú. 717835 Pardubičky, k. ú. 747661 Počaply nad Loučnou, k. ú. 718068
Popkovice, k. ú. 737194 Ráby, k. ú. 741078 Rokytno, k. ú. 741205 Rosice nad Labem, 
k. ú. 747670 Sezemice nad Loučnou, k. ú. 717851 Spojil, k. ú. 754366 Staré Hradiště, 
k. ú. 754412 Staré Jesenčany, k. ú. 619990 Staročernsko, k. ú. 717843 Studánka, k. ú. 718033
Svítkov, k. ú. 717959 Trnová, k. ú. 771465 Tuněchody, k. ú. 773662 Újezd u Sezemic, 
k. ú. 779041 Velké Koloděje, k. ú. 780979 Veská a k. ú. 793388 Zminný. 

Dále byly v článku III nařízení č. 3/2010 nařízeny všem chovatelům včel v ochranném 
pásmu povinnosti směřující ke zdolání a ochraně před dalším šířením nebezpečné nákazy, 
konkrétně byly (1) zakázány přesuny včelstev v ochranném pásmu, do tohoto pásma 
a z tohoto pásma, s výjimkou přemístění včelstev nebo oddělků v ochranném pásmu anebo 
do ochranného pásma z území prostého nákazy moru včelího plodu, a to za účelem obnovení 
chovu včel nebo založení nových chovů s tím, že přemísťovaná včelstva nebo oddělky musí 
být bakteriologicky vyšetřeny s negativním výsledkem na mor včelího plodu vyšetřením 
vzorků plodových plástů nebo směsného vzorku měli, odebraných v době 2 měsíců před 
předpokládaným přemístěním. Všem chovatelům včel v katastrálních územích k. ú. 694363
Blato, k. ú. 606359 Bohumileč, k. ú. 607584 Borek, k. ú. 616052 Bukovina nad Labem, 
k. ú. 617237 Býšť, k. ú. 630136 Dolní Ředice, k. ú. 632252 Dražkovice, k. ú. 633127 Dříteč, 
k. ú. 640255 Hoděšovice, k. ú. 644013 Horní Ředice, k. ú. 617245 Hrachoviště u Býště, 
k. ú. 653012 Choteč u Holic, k. ú. 655384 Chvojenec, k. ú. 694371 Mikulovice u Pardubic, 
k. ú. 718084 Nové Jesenčany, k. ú. 718068 Popkovice, k. ú. 741078 Rokytno, k. ú. 741205
Rosice nad Labem, k. ú. 754412 Staré Jesenčany, k. ú. 718033 Svítkov, k. ú. 771465
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Tuněchody a k. ú. 773662 Újezd u Sezemic, tj. v katastrálních územích nově zahrnutých do 
ochranného pásma, bylo (2) nařízeno odevzdat nejpozději do 10. 7. 2010 prostřednictvím 
příslušné základní organizace Českého svazu včelařů na územní pracoviště správního úřadu 
v Pardubicích vzorky letní úlové měli k provedení bakteriologického vyšetření na mor včelího 
plodu. Dále bylo nařízeno (3) všem chovatelům včel v ochranném pásmu každoročně 
nejpozději do 15. 2. odevzdat prostřednictvím příslušné základní organizace Českého svazu 
včelařů na územní pracoviště správního úřadu v Pardubicích směsný vzorek zimní úlové měli 
k provedení bakteriologického vyšetření na mor včelího plodu a byla (4) stanovena opatření 
pro případ podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu, kterými bylo 
nařízeno klinické vyšetření všech včelstev na stanovišti s rozebráním včelího díla. Pro případ
negativního výsledku klinického vyšetření byl nařízen odběr vzorku plodového plástu, vzorku 
glycidových zásob nebo úlové měli k provedení bakteriologického vyšetření za účelem 
případného potvrzení nebezpečné nákazy moru včelího plodu. Dále (5) byla stanovena
podmínka k uvádění medu získaného v ochranném pásmu od klinicky zdravých včelstev nebo 
skladovaného v ochranném pásmu do oběhu po negativním výsledku laboratorního vyšetření 
na přítomnost Paenibacillus larvae. Dále byly (6) stanoveny podmínky k přemístění 
veškerého chovatelského zařízení, pomůcek a příslušenství chovu včel v ochranném pásmu, 
do tohoto pásma a z tohoto pásma, a to pouze ze stanovišť s klinicky zdravými včelstvy po 
provedení důkladné mechanické očisty a dezinfekce 3% roztokem louhu sodného a (7) bylo 
nařízeno utratit a neprodleně likvidovat všechny roje neznámého původu a divoce žijící 
včelstva v ochranném pásmu.

Likvidace včelstev a provedení ochranných a zdolávacích opatření v ohnisku reg. č. 
CZ 89026768 v Pardubicích v k. ú. Studánka byly provedeny dne 14. 4. 2010. Mimořádná 
veterinární opatření byla v tomto ohnisku ukončena dne 26. 4. 2010 rozhodnutím 
č. j. 2010/1280/KVSE.

Likvidace včelstev a provedení ochranných a zdolávacích opatření v ohnisku reg. č. 
CZ 89193235 v Rokytně v k. ú. Rokytno byly provedeny dne 28. 4. 2010. Mimořádná 
veterinární opatření byla v tomto ohnisku ukončena dne 17. 5. 2010 rozhodnutím 
č. j. 2010/1422/KVSE.

V průběhu měsíce července 2010 bylo v ochranném pásmu v souladu s čl. III odst. 2
nařízení č. 3/2010 vyšetřeno bakteriologicky na mor včelího plodu celkem 76 vzorků letní 
úlové měli z 619 včelstev. V 22 včelstvech z hospodářství reg. č. CZ 89798630 v Býšti, části 
obce Hoděšovice, v k. ú. 640255 Hoděšovice byla molekulárně biologickým vyšetřením PCR 
prokázána přítomnost Paenibacillus larvae. Vyšetření všech ostatních vzorků bylo uzavřeno 
s negativními výsledky (viz zkušební protokoly č. 33685 ze dne 21. 7. 2010 a č. 35669/10
ze dne 11. 8. 2010, oba vystavené Státním veterinárním ústavem Jihlava).

Následným klinickým vyšetřením pozitivně vyšetřených včelstev v hospodářství reg. 
č. CZ 89798630 v Býšti, části obce Hoděšovice, spojeným s rozebráním včelího díla 
a prohlídkou včelího plodu byl dne 21. 8. 2010 výskyt nebezpečné nákazy moru včelího plodu 
v tomto hospodářství potvrzen. Vzhledem k tomuto potvrzenému novému výskytu 
nebezpečné nákazy moru včelího plodu správní úřad chovateli nařídil dne 24. 8. 2010 
mimořádná veterinární opatření rozhodnutím č. j. 2010/2500/KVSE. Likvidace včelstev 
a provedení ochranných a zdolávacích opatření v tomto ohnisku byly provedeny dne 4. 9. 
2010. V souvislosti s prokázanými kontakty tohoto hospodářství s hospodářstvími reg. č. 
CZ 89818868 v Hrádku (u Explosie) v k. ú. 606171 Lázně Bohdaneč a reg. č. CZ 89878819 
ve Stéblové (u bývalých skladů Exposie) v k. ú. 755371 Stéblová bylo chovateli nařízeno za 
účelem ověření nákazové situace v těchto hospodářstvích provést nejpozději do 30. 9. 2010 
klinickou prohlídku včelstev s rozebráním včelího díla u všech chovaných včelstev a pořídit 
z této klinické prohlídky zápis. Dále bylo chovateli nařízeno po ukončení hlavního 
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plodovacího období zajistit odběr vzorků letní úlové měli k bakteriologickému vyšetření na 
mor včelího plodu. Během provedených prohlídek v obou kontaktních hospodářstvích nebyly 
zjištěny žádné klinické příznaky nebezpečné nákazy moru včelího plodu. Vzorky letní úlové 
měli byly odevzdány k provedení bakteriologického vyšetření na mor včelího plodu na 
územní pracoviště správního úřadu v Pardubicích dne 13. 10. 2010 a následně byly 
bakteriologicky vyšetřeny na mor včelího plodu ve Státním veterinárním ústavu Jihlava
s negativními výsledky (viz zkušební protokol č. 49717/10 ze dne 25. 10. 2010). Mimořádná 
veterinární opatření v ohnisku reg. č. CZ 89798630 v Býšti, části obce Hoděšovice, byla 
ukončena dne 11. 1. 2011 rozhodnutím č. j. 2011/111/KVSE.

V průběhu měsíců února a března 2011 bylo v ochranném pásmu v souladu s čl. III 
odst. 3 nařízení č. 3/2010 vyšetřeno bakteriologicky na mor včelího plodu celkem 196
směsných vzorků zimní úlové měli z 1 445 včelstev. Všechna tato vyšetření byla uzavřena 
s negativními výsledky (protokoly o zkoušce č. 1716/11 ze dne 22. 2. 2011, č. 2630/11 ze dne 
17. 3. 2011 a č. 2825/11 ze dne 23. 3. 2011, všechny vystavené Státním veterinárním ústavem 
Hradec Králové). Provedeným monitoringem byla v ochranném pásmu potvrzena příznivá 
nákazová situace.

Dnem 5. 9. 2011 uplynula pozorovací doba 1 roku po likvidaci včelstev a provedení 
ochranných a zdolávacích opatření v ohnisku reg. č. CZ 89798630 v Býšti, části obce 
Hoděšovice, během níž v ochranném pásmu nedošlo k dalšímu výskytu nebezpečné nákazy 
moru včelího plodu. V ochranném pásmu bylo rovněž provedeno bakteriologické vyšetření na 
mor včelího plodu všech registrovaných včelstev s negativními výsledky. Vzhledem k těmto 
skutečnostem správní úřad v souladu s § 49 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona a § 142 
odst. 1 vyhlášky č. 299/2003 Sb. ukončuje mimořádná veterinární opatření, nařízená dne 
21. 5. 2010 nařízením č. 3/2010.

V Pardubicích dne 15. září 2011

MVDr. Josef Boháč
ředitel

Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj

v zastoupení MVDr. Radek Axmann

Na vědomí (s nařízením č. 6/2011):
Krajský úřad Pardubice, datová schránka: z28bwu9

Obce v ochranném pásmu do datových schránek:
Borek, Bukovina nad Labem, Býšť, Časy, Dašice, Dolní Ředice, Dříteč, Horní Ředice, Choteč, Chvojenec, 
Kunětice, Lány u Dašic, Mikulovice, Němčice, Ostřešany, Pardubice, Ráby, Rokytno, Sezemice, Spojil, Staré 
Hradiště, Staré Jesenčany, Tuněchody a Újezd u Sezemic,

Okresní výbor Českého svazu včelařského, Chrudim a Pardubice, 
Základní organizace Českého svazu včelařského, Chrudim, Holice, Horní Jelení a Pardubice,

Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj, datová schránka: qk4aiki
Státní veterinární správa, oddělení pro řešení krizových situací, Brno.
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