
Zápis z členské schůze ZO ČSV Vlčnov  

dne 11. dubna 2017 v domečku V Pustém 

 
1. Zahájení – mimořádnou schůzi zahájil př. Hradílek, předseda 

 

2. Seznámení s programem - př. Kovář, jednatel. 

Hlavním tématem bylo vyhlášení a předání informací o vyhlášení ochranného pásma moru včelího 

plodu, a nařízení Krajské veterinární správy pro zlínský kraj. 

 

3. Nařízení státní veterinární správy – ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 5 km 

kolem ohniska nákazy v obci Míkovice, spadá katastrální území obce Vlčnov. 

 

Opatření v ochranném pásmu: 

1) zakazují se přesuny včelstev a matek z ochranného pásma 

2) přemístění včelstev a matek uvnitř ochranného pásma nebo do ochranného pásma z území 

prostého nákazy je možné jen se souhlasem Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro 

Zlínský kraj. 

3) všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje neprodleně provést prohlídku všech 

včelstev s rozebráním včelího díla a v případě zjištění onemocnění plodu o tomto zjištění 

neprodleně uvědomit krajskou veterinární správu. 

4)  všem chovatelům v ochranném pásmu, kteří v uplynulých 12 měsících neodevzdali vzorek zimní 

měli k vyšetření na původce včelího plodu, se nařizuje neprodleně vložit čisté podložky na dna úlů 

a odevzdat vzorek úlové měli k vyšetření na původce moru včelího plodu. Tento vzorek musí být 

odevzdán ve lhůtě, která začne plynout 30 dnů po vložení podložek a končí 90 dnů po vložení 

podložek, územnímu pracovišti krajské veterinární správy pro Zlínský kraj. Směsný vzorek může 

tvořit úlová měl od nejvýše 10 včelstev. 

Povinnost je považována za splněnou, jestliže chovatel včel v tomto období odevzdal zimní úlovou 

měl pro účely vyšetření na varroázu, a prokazatelným způsobem určí, že má být tento vzorek 

současně vyšetřen na původce včelího moru. 

5) všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje při podezření z výskytu moru včelího 

plodu neprodleně uvědomit krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro Zlínský kraj. 

6) zakazuje se používat veškerý med z ochranného pásma ke zkrmování včelám. 

7) přemístění veškerého chovatelského zařízení, pomůcek a příslušenství chovu včel v ochranném 

pásmu, do tohoto pásma a z tohoto pásma je možné pouze ze stanovišť s klinicky zdravými včelstvy 

a s provedeným vyšetřením vzorku úlové měli na mor včelího plodu s negativním výsledkem. 

 

4. Přijetí nového člena – byl přijat nový člen, přítel Zpěvák Antonín. 

 

5. Včelařská stezka – jako nejvýhodnější alternativou je vybudování sady naučných tabulí v 

okolí naší klubovny va Vlčnově umístěných na dřevěných stojanech rozmístěných podél příkopu s 

občasnou vodotečí, popř. na zahradě klubovny. V okolí tabulí se vysadí nektarodárné a pylodárné 

rostliny, které budou tabuli doplňovat. 

Příklad témat tabulí – historie včelařství obecně a ve vlčnově 

                                -  včelstvo - superorganismus (jak to funguje ve včelstvu) 

                                - biodiverzita krajiny – včelařsky významné rostliny 

                                - včelařský rok-práce včelaře v ročních obdobích 

                                - úloha hmyzu v přírodě - samotářské včely, čmeláci, opylovači obecně 

                                - včelí produkty-rozdělení medu, propolis vosk, jed 

                                - invazní druhy rostlin a živočichů - Varroa destructor trnovník akát... 

 

6. Rekonstrukce plotu – rekonstrukce plotu na zahradě se sousedním pozemkem by sestávala 

s výsadbou nektarodárných rostlin, např. dřišťál obecný, ptačí zob obecný, meruzalka horská, 



ořechokřídlec, růže svraskalá, dřín obecný.                              

 

7. Diskuze – apelovalo se na včelaře, aby nedovážely včelstva nejasného původu, dále aby 

nepoužívaly staré chovatelské zařízení, pomůcky a příslušenství, které byly uskladněny někde na 

půdě. Je možné, že staré rámky a úly mohou obsahovat spory původce moru včelího moru. 

 

 

 

Ve Vlčnově dne 11. dubna 2017 

 

 

Zapsal: př. Jedlička Štěpán 

 


