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Průběh odběru včelí měli v ochranném pásmu moru včelího plodu 
v okrese Frýdek-Místek 

1. Začátek prosince 2022 (nejpozději do 4. 12.) - vyčištění a vložení podložek pro odběr 
měli na mor v ochranných pásmech MVP tzv. "vánoční měl". Ponechání podložek ve 
včelstvech minimálně 21 dní. Pak se odevzdají na vyšetření na Státní Veterinární Správu 
paní MVDr. Baštinské začátkem ledna 2023 (v ochranných pásmech se bere směsný 
vzorek z max. 10 včelstev). 
 

Nejpozději však do 10. ledna 2023. 

2. Po odebrání tzv. "vánoční měli" na mor vložit podložky znovu do včelstev                                   
a nechat dle metodiky cca 30 dní. Pak se podruhé odebere měl, tentokrát se odevzdá 
na varroázu na Státní Veterinární Správu paní MVDr. Baštinské (směsný vzorek). 

3. * Pokud v průběhu ledna bude na stanovišti zjištěna pozitivní detekce původce moru 
(z prvního vzorku vánoční měli), budou vloženy jednorázové podložky („psaníčka“) do 
každého úlu na stanovišti samostatně pod sezení včelstva, kde se předpokládá spad 
měli (toto se bude dít po odebrání měli na varroázu). 

Jednorázové podložky budou k vyzvednutí, dle potřeby počtu, v odběrových místech 
léčiv. 

V případě úhynu včelstev se odebere plodový plást se zbytky zásob či plodu                                   
z jednotlivých včelstev nebo alespoň výřez plodového plástu                                               
o min. velikosti 10x10 cm 

4. Po min. 14 dnech bude proveden (únor 2023) odběr vzorku („psaníčka“)                                          
a odevzdání jednorázových podložek k vyšetření na mor (úly musí být důkladně 
označeny stejnými čísly jako vzorky a provedena fotodokumentace).                                         
Nedělají se směsné vzorky, vzorky z každého úlu budou samostatně! 

Každý vzorek („psaníčko“) musí být označen: názvem ZO či spolku, jménem                                
a příjmením včelaře,  jeho reg. číslem chovatele a stanoviště, číslem včelstva (úlu). 
Vzorky by se měly odebrat za přítomnosti nákazového referenta, z důvodu možného 
pochybení (nesmí dojít k záměně). 

5. Březen/duben 2023 - vyhodnocení výsledků vyšetření jednotlivých vzorků, v rámci 
časových možností přednáška pro včelaře, asistence a poradenství při prohlídkách                         
a řešení konkrétních případů. 

* toto vyšetření bude financováno z rozpočtu MSK ve výši 75 % 


