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Včely - Informace k vyšetření zimní měli v roce 2016 

Vážení, 

Chtěl bych Vás informovat o systému odevzdávání, vyšetřování a vyhodnocování výsledků vyšetření 
měli v roce 2016. V druhé polovině roku 2015 proběhla jednání Českého svazu včelařů, z.s., Státní 
veterinární správy a laboratoří, podílejících se na vyšetřování vzorků. Výsledkem těchto jednání je 
následující shrnutí: 

 Včelaři, neorganizovaní v ČSV, budou postupovat stejně jako v předchozím roce. 

 Včelaři, organizovaní v ČSV, budou postupovat podle následujících bodů 
o Vzorky za jednotlivé chovatele budou převzaty příslušnými ZO (OO), která zajistí 

prostřednictvím systému CIS zaevidování vzorku za včelaře s potřebnými vstupními 
údaji. Jakmile ZO shromáždí vzorky všech chovatelů včel, kteří se rozhodnou využít 
tento zjednodušený hromadný přístup, vygeneruje v systému CIS objednávku 
laboratorního vyšetření s přílohou (jmenný seznam chovatelů). Následně, označené 
vzorky doručí buď přímo, nebo prostřednictvím KVS do laboratoře k vyšetření. 

o Současně s transportem vzorků odešle systém CIS elektronickou cestou údaje 
o vzorcích laboratořím 

o Po vyšetření laboratoř doplní počet roztočů a elektronicky je tento doplněný soubor 
předán ze všech laboratoří souhrnně Státní veterinární správě, která provede 
vyhodnocení pro území jednotlivých obcí, jak je stanoveno v Metodice kontroly zdraví 
zvířat. 

o Po vyhodnocení vydá Státní veterinární správa mimořádná veterinární opatření, ve 
kterých budou jednotlivé obce, pro které bude platit (podle intenzity varroázy) 
Metodikou stanovené ošetření včelstev. 

 Včelaři, kteří nebudou využívat tento zjednodušený systém, budou postupovat jako včelaři 
neorganizovaní v ČSV 

 Všichni včelaři, kteří odevzdají vzorky individuálně, budou do celkového přehledu doplněni 
laboratoří se všemi potřebnými vstupními údaji, aby výsledný soubor před předáním Státní 
veterinární správě byl konzistentní. 

 Pokud budou chtít včelaři odeslat vzorky k vyšetření do laboratoře VÚVč, je nezbytné o tom 
předem informovat krajskou veterinární správu, stejně jako v předcházejících letech. 
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 Krajské veterinární správy po provedení vyhodnocení na katastry obcí obdrží datový soubor 
všech chovatelů včel, kteří odevzdali vzorky měli s údajem o katastrálním „zařazení“ každého 
chovatele. 

 Včelaři, organizovaní v ČSV, obdrželi tyto informace prostřednictvím časopisu Včelařství, pro 
včelaře neorganizované v ČSV se systém odevzdávání vzorků ve srovnání s minulým rokem 
nemění. 

 

S pozdravem 

MVDr. Zbyněk Semerád 
ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat 

podepsáno elektronicky 
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