K některým nejasnostem MVO k tlumení a zamezení
šíření varroázy včel 2017
Dne 24. 3. 2017 vydala Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy formou Nařízení
č.j. SVS/2017/005393-G mimořádná veterinární opatření k tlumení a zamezení šíření
varroázy včel. Ne všichni funkcionáři a chovatelé včel přesně chápou některé pojmy a
částečně i obsah tohoto důležitého předpisu. O tom svědčí četné dotazy, které v posledních
dnech sekretariát ČSV přijímá. Proto, s vědomím, že už je poměrně pozdě, zveřejňujeme
následující výklad.
K pochopení a provádění správného povinného postupu proti varroáze je třeba nejprve
dobře znát platnou Metodiku kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2017, kterou
vydalo MZe před koncem minulého roku. V souvislosti s varroázou se jedná především o kód
označený jako ExM 310, který stanovuje povinnost provádění preventivního jarního ošetření
(nátěr zavíčkovaného plodu s bezprostředně navazující fumigací) u všech včelstev na všech
stanovištích, kde byla zjištěna nulová extenzita (ve směsném vzorku zimní měli nebyl zjištěn
žádný roztoč) u méně než 25 % stanovišť na území obce. Když bylo více než 25 % stanovišť
s nulovým nálezem na území obce, provádí se zmíněné povinné preventivní ošetření pouze
na těch stanovištích, kde byl ve vzorcích zimní měli zjištěn nález více než 3 roztoči na jedno
včelstvo. Tato stanoviště jsou zmiňována jako pozitivní - s vysokou extenzitou varroázy.
Další kód této „Metodiky“, označený jako ExM 320, se vztahuje k povinnému letnímu
preventivnímu ošetření včelstev proti varroáze. V něm je stanovena povinnost provést
předepsané zákroky u všech včelstev na všech stanovištích, pokud byla ve vzorcích zimní
měli zjištěna vysoká extenzita varroázy (více než 3 samičky roztoče v průměru na včelstvo) u
více než 25% stanovišť na území obce.
Ostatní ustanovení „Metodiky“, vztahující se k varroáze, v této souvislosti záměrně
nezmiňujeme, protože jejich obsah i výklad jsou jednoznačné a bezproblémové.
Mnohé nejasnosti se týkají pojmu “území obce“. V paragrafu 1 zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích v platném znění se uvádí: „Obec je základním územním samosprávním
společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen územím obce.“ Území obce
může zahrnovat jedno i několik katastrálních území.
ČSV si uvědomuje, že dosud vydávaná nařízená veterinární opatření k varroáze jsou nejen
složitá, ale hlavně obtížně splnitelná, protože jejich provádění, zejména na jaře, je časově
hodně omezené. V minulém roce nebyly návrhy předložené ČSV na dílčí změny „Metodiky“
SVS přijaté. V roce letošním komise pro zdraví včel RV ČSV hodlá vypracovat návrhy nové a
po jejich přijetí PRV by měly být předloženy SVS, opět s cílem zachování uskutečnitelné a
systematické péče o zdraví včel.
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