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Vážení přátelé, 

 

dovolte mi shrnout monitoring nebezpečných nákaz moru a hniloby včelího plodu v našem okrese 

Frýdek-Místek. 

V loňském roce 2022 bylo podezření na MVP na 50 stanovištích z nichž 22 se zlikvidovalo. 

Nikdo nevěděl, zda je to vrchol nebo počáteční nárůst MVP. 

V ochranných pásmech byla téměř půlka okresu. Týkalo se to katastrů spravujících Včelařský spolek 

Oldřichovice a Včelařský spolek pro Frýdek, Dobrou a okolí. A dále ZO ČSV: Třinec, Smilovice, Sedliště, 

Frýdek-Místek, Dobrá, Lubno, Baška, Palkovice, Kozlovice, Frýdlant nad Ostravicí, Rychaltice, Čeladná 

a Ostravice. 

     Dále se objevila na katastrech spravujících ZO Bukovec a ZO Jablunkov hniloba včelího plodu. Je 

třeba si uvědomit, že tato nebezpečná nákaza nebyla v našem kraji 35 let. Je pravděpodobně na 

začátku, a je proto nejlepší doba ji zdolat. 

Ze zkušeností ze severu Čech, kde jsou již katastry v ochranném pásmu 8 let, je podle výsledků z 

klinicky pozitivních stanovišť až pro 50% včelstev na včelnici nemoc decimující v době vrcholu rozvoje 

květen/červen. 

Boj s hnilobou se tam dlouhodobě nedaří právě proto, že zde doteď nebyl plošný monitoring ze včelí 

měli jako je u moru včelího plodu. Jen shodou okolností nám bylo nabídnuto z VÚVč Dol vyšetření 

měli pomocí PCR testu (na našem webu objasnila paní MVDr. Baštinská).  

Náš cíl je nemoc zdolat a zabránit šíření do dalších částí okresu. Nemůžeme nečinně čekat, než se 

tento způsob vyšetření legislativně zpracuje a Státní veterinární správa vydá nařízení chovatelům včel 

a zajistí vyšetření na svoje náklady. Uvědomme si, že v současnosti dle nařízení SVS, leží prohlídky 

včelstev na kliniku hniloby včelího plodu na bedrech včelařů. 

    Na základě kritické nákazové situace v našem okrese byli osloveni zástupci SVS a VÚVč Dol. Byla 

vytvořena nová metodika boje s nebezpečnými nákazami včel. Požádali jsme o podporu všechny 

zástupce OO a všech včelařských spolků našeho kraje pro jednání se zástupci Moravskoslezského 

kraje. Kraj nám přislíbil dotace ve výši 75% (max. 600 000 Kč) na vyšetření v boji proti moru a hnilobě 

včelího plodu v našem okrese Frýdek-Místek.     

● Vyšetření moru včelího plodu 

Byli osloveni zástupci včelařských spolků a ZO spravující katastry v ochranných pásmech moru včelího 

plodu, ti perfektně provedli a zvládli zorganizovat odběr a odevzdání vzorků včelí měli dle daných 

termínů. V druhé polovině ledna začaly chodit výsledky vyšetření včelstev na MVP.  

 



   

 

Český svaz včelařů,  z.s., okresní organizace Frýdek - Místek 
se sídlem: Hlavní 1755, 73911  Frýdlant nad Ostravicí 

IČ: 004 34 990, registrační číslo: 70200 

www.oocsvfm.cz, email: oofrydekmistek@vcelarstvi.cz 
 

 
 

Pozitivní výsledky se potvrdily na dvou stanovištích ve Včelařském spolku Oldřichovice, jedno v ZO 

Třinec, jedenkrát v ZO Frýdek-Místek a vyšetřuje se také jedno stanoviště v ZO Kozlovice. 

Během začátku února byli včelaři s pozitivními výsledky stanovišť seznámeni a zapojili se do metodiky 

odběru včelí měli z jednotlivých včelstev. Jednorázové podložky odevzdají nejpozději do 25.2.2023            

s tím, že výsledky předpokládáme v druhém týdnu v březnu 2023. 

I když se nenaplnil černý scénář vývoje MVP v našem okrese, věřím, že toto vyšetření ukáže novou 

cestu v boji proti MVP, kdy bude stačit odstranit jen pozitivní včelstva, které jsou zdrojem MVP na 

dané včelnici a v jejich blízkém okolí. 

 

● Vyšetření hniloby včelího plodu 

Byli osloveni zástupci spravující katastry ochranného pásma hniloby včelího plodu ZO Bukovec a ZO 

Jablunkov. 

Byla oslovena také ZO Mosty u Jablunkova mající registrované včelaře na katastrech ochranného 

pásma hniloby včelího plodu. Také bylo potřeba namátkově vyšetřit včelstva i v jiných částech okresu, 

proto jsem dal k dispozici na vyšetření svou včelnici po domluvě s panem MVDr. Kamlerem. 

Z časových důvodů a potřebné osvěty bylo domluveno, že se odběry budou dělat ve dvou termínech. 

Začátkem února 2023, v první fázi, se zapojili včelaři ze ZO Bukovec a ZO Mosty u Jablunkova s 

celkovým počtem cca 220 včelstev. Jednorázové podložky odevzdají nejpozději do 25.2.2023 s tím, že 

výsledky předpokládáme v průběhu března 2023. 

S druhou fázi počítáme někdy v týdnu po 26.2.2023, po osvětě včelařů ZO Jablunkov. 

Je až zarážející, jak se toto vyšetření stalo tématem pro včelařskou veřejnost, mezi včelaři se však šíří i 

dezinformace a postavili se proti i někteří zástupci SVS snad proto, aby si zajistili práci na další 

období. Nejen z tohoto důvodu bych chtěl připomenout školení nákazových referentů v 

Chlebovicích 26.2.2023 v 10:00 s lektorem MVDr. Martinem Kamlerem. 

Našim cíle je pomoci včelstvům našich včelařů tak, abychom pomohli nemoc hniloby včelího plodu 

zdolat v co nejkratším termínu a s nejmenšími ztrátami včelstev. 

Zároveň, aby se neptala včelařská veřejnost: " Co jste dělali před pěti lety?", kdyby se hniloba včelího 

plodu přidala k současnému problému varroázy, viróz a moru včelího plodu. 

Závěrem bych chtěl všem podporovatelům a zúčastněným poděkovat za spolupráci. 

Aleš Pink 

nákazový referent OO ČSV Frýdek-Místek 


