
Metodika odběru vzorků v ochranném pásmu moru včelího plodu 

v květnu 2016 na okrese Vsetín 

1, Odběr vzorků včelí měli k vyšetření na přítomnost spor moru včelího plodu bude proveden 

ze všech stanovišť včelstev  v ochranném pásmu (pokud v posledních 12 měsících nebylo 

vyšetření měli úředně nařízeno v rámci mimořádných veterinárních opatření), což musí 

zajistit každý chovatel včel. Dotčená ZO v ochranném pásmu moru včelího plodu shromáždí 

vzorky ze stanovišť na katastrálním území obce Halenkov. 

2, Do každého vyšetřovaného včelstva bude umístěna zasíťovaná podložka, která bude 

ponechána 14 dní ve včelstvu (nesmí se toto období zkracovat!). Poté budou podložky 

vyjmuty a umístěny zpět jednotlivě do obálek.  

3, Každá obálka se vzorkem z jednoho včelstva bude označena jménem včelaře a pořadovým 

číslem úlu. Bude tedy odevzdán vzorek zvlášť z každého jednotlivého včelstva.  Při  

vyšetřování však bude vytvořen tzv. směsný vzorek, který vznikne až v laboratoři smícháním 

obsahů jednotlivých podložek – jeden směsný vzorek může obsahovat maximálně vzorky 

z 10 jednotlivých včelstev.  

4, Písemné seznamy vzorků však budou vedeny již jako směsné vzorky: musí být popsány tak, 

aby každý plánovaný směsný vzorek měl samostatné pořadové číslo, tedy např. chovatel s 24 

včelstvy na jednom stanovišti, bude mít tři pořadová čísla vzorků z daného stanoviště. Do 

seznamu pak uvede kromě svého registračního čísla včelaře a čísla stanoviště, že jeden 

směsný vzorek je ze včelstva číslo 1-10, druhý směsný vzorek ze včelstva číslo 11-20 a třetí 

směsný vzorek ze včelstva číslo 21-24. Každý směsný vzorek bude zvlášť zapsán na 

samostatném řádku na seznamu vzorků. Pochopitelně si každý včelař svoje včelstva označí 

takovým způsobem, aby věděl, odkud vzorky odebral. Na seznamech na každém řádku musí 

být vždy uvedena správná čísla úlů (např. 1-10 nebo např. 1-8 ) , která budou odpovídat 

celkovému počtu včelstev v jednom směsném vzorku  (např. 10 nebo např. 8) !!!  

5, Vzorky za ZO budou následně předány začátkem června 2016 na vsetínský veterinární 

inspektorát, kde bude vyplněna hromadná objednávka za každou ZO a odkud budou vzorky 

převezeny do laboratoře na vyšetření. Jednotlivé ZO v ochranných pásmech budou muset 

zaplatit fakturu za vyšetření ihned po jejím doručení, takže si musí zajistit dostatek financí – 

je nutno počítat s nákladem 500 Kč za vyšetření jednoho směsného vzorku na mor. K tomu 

patří ještě náklady za jednu podložku do každého včelstva. Následně si ZO podá na 

Ministerstvo zemědělství ČR žádost o proplacení těchto peněz, které však obdrží až za 

několik měsíců. 

 


