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Dne 14. května 2010 se konal v pro-

storách Krajského úřadu pro Jihomo-

ravský kraj (JmK) seminář o moru vče-

lího plodu. Účelem setkání bylo prezen-

tovat výsledky spolupráce mezi Státní 

veterinární správou ČR (SVS), vče-

laři JmK a Výzkumným ústavem včelař-

ským, s. r. o., (VÚVč, s. r. o.) kolektivně 

se podílejícími na vyřešení vleklého pro-

blému s morem včelího plodu. Krajský 

úřad poskytl finanční prostředky na mik-

robiologické rozbory měli, a proto mohl 

být proveden rozsáhlý rozbor vzorků 

měli v akreditované laboratoři VÚVč, 

s. r. o., na přítomnost spor původce 

moru včelího plodu – Paenibacillus lar-

vae. Výsledkem tohoto rozsáhlého šet-

ření bylo odhalení několika ohnisek 

nákazy a jejich likvidace.

Tříhodinový seminář zahájil Ing. 

Josef Hanuška a seznámil cca 20–30 

účastníků s programem, jehož náplní 

byly dvě přednášky. První z nich, 

s názvem „Monitoring moru plodu na 

území JmK 2008 –2010“, přednesl Ing. 

Dalibor Titěra, CSc., z VÚVč, s. r. o. 

Ing. Titěra byl odborným garantem 

tohoto projektu financovaného jako 

veřejná zakázka z prostředků JmK 

zadaná Odborem regionálního roz-

voje Krajského úřadu JmK. V rozsáh-

lém úvodu hovořil o nemocech jako 

o přirozené součásti ekosystémů a 

jako důsledku narušení nějaké rov-

nováhy, jejíž příčiny je nezbytné včas 

zjistit. Zmínil složité procesy imunity 

včel jako jednotlivců a včelstva jako 

celku. Za příčiny narušující stabilitu 

označil zátěž plynoucí z výživy či cho-

vatelských postupů, z vlivu pesticidů 

a jiných jedů v prostředí a případně 

další nemoci.

V druhé části své přednášky 

popsal mor včelího moru (přenos 

nemoci, její příznaky a průběh, dez-

infekci). Podrobněji se pak věno-

val diagnostice. Zmínil jistou nespo-

lehlivost rozboru vzorků ze zásob. 

Po zkušenostech z posledních let 

doporučuje rozbor měli, ve které 

je záchyt spor spolehlivější. Jde o 

metodu, kterou VÚVč, s. r. o., před 

lety navrhl (Titěra a Haklová, 2003; 

Ritter, 2003). Zdůraznil, že detekční 

limit je 100 CFU*·g–1, dnes známé 

jako „102“. Za zásadní sdělení pova-

žujeme potvrzení již dřívějších před-

pokladů, že teprve až 104 v 1 g měli 

je spolehlivý limit pro předpoklad kli-

nického nálezu ve včelstvu. 

Ing. Titěra rovněž sdělil, že VÚVč, 

s. r. o., bude ve spolupráci se SVS inicio-

vat legislativní ukotvení termínu „karan-

téna“ či „ohrožení“ v těch chovech, kde 

rozborem bude zjištěno méně než 104 

spor v měli a chov bude současně s tím 

prostý klinických příznaků.

Tab. 1 – Počty vzorků vyšetřených 

v akreditované laboratoři VÚVč, s. r. o.

Druhou přednášku prezentoval MVDr. 

Bohumil Pantůček, který je odpověd-

ným za Státní veterinární správu při 

likvidaci nákazy. Jeho přednáška byla 

zásadní zejména pro jihomoravské vče-

laře, kteří chtěli být informováni o histo-

rii a současném stavu nákaz v jednotli-

vých okresech či katastrálních územích. 

Níže uvedené tabulky dobře popisují 

vývoj nákazy od roku 2005.

Tab. 2 – Počet ohnisek moru vče-

lího plodu na území JmK v letech 

2005–2010 (duben)

Dále Dr. Pantůček sdělil, že vývoj 

v roce 2010 je ve všech okresech 

příznivý. Ze 32 pozitivních vzorků na 

29 pozitivních stanovištích je 9 pří-

padů s 103 a více a z toho jen 8 pří-

padů potvrzeno jako ohnisko moru. Cel-

kem 24 případů 102 a z toho potvr-

zeno pouze jedno ohnisko. Zcela nega-

tivní je Znojmo a ojedinělý výskyt Hodo-

nín, Blansko, Brno-město po 1 ohnisku. 

Nepotvrzeno ohnisko nákazy, ale vyhlá-

šeno podezření z nákazy bylo na sta-

novištích včel na okresech Vyškov (dva 

případy), Brno-venkov (10), Hodonín (3) 

a Břeclav (1). Přítomné seznámil rovněž 

se současnými prováděnými opatřeními 

a jejich průběhem či výsledky. Infor-

mace jsou vyvěšeny na příslušné úřední 

desce SVS, a proto je zde neuvádíme.

Z výše uvedeného mohu potvr-

dit, že současný trend je velmi příz-

nivý, a to jak z hlediska počtu nákaz 

v JmK, tak i jejich zvládání. Pouze 

některé městské části Brna jsou v uzá-

věře třetím rokem. Za velmi přínosné, 

i když zbytečně opožděné, považujeme 

úvahy o zefektivnění řešení jednotli-

vých nálezů spor v měli například návr-

Mor včelího plodu v Jihomoravském kraji

Okres

2008 2009 2010

počet 

vyšetřených 

vzorků (z toho 

pozitivní)

počet 

vyšetřených 

vzorků (z toho 

pozitivní)

počet 

vyšetřených 

vzorků

Blansko 457 289 15

Brno-město 151 84 38

Brno venkov 460 526 (2) 699

Břeclav 221 154 136

Hodonín – 263 310

Vyškov – 539 (4) 251

Znojmo 20 615 342

Celkem 1 309 (0) 2 470 (6) 1 791

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Blansko 0 0 1 0 0 1

Brno-město 0 0 0 6 1 1

Brno-venkov 0 0 14 4 5 0

Břeclav 21 10 17 5 12 6

Hodonín 24 3 2 4 0 1

Vyškov 3 0 1 0 5 0

Znojmo 0 0 0 7 0 0

48 13 35 23 24 8
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hem na zavedení karanténní praxe. Již 

dříve jsme na nedůsledné postupy při 

řešení nálezu spor v měli upozorňovali 

a podnítili diskusi k řešení tohoto pro-

blému (Sedláček, 2008; Přidal, 2008). 

Samotný nález spor totiž ještě neproka-

zuje nákazu – tzn. nemocný stav včel-

stva, a to zejména u tak slabého pato-

gena jakým je P. larvae. Nálezy 103 

a méně mohou poukazovat nanejvýš 

na diskutabilní subklinický stav v chovu 

či nejspíše na infekční tlak z okolí – 

tzn. chov postižený infekčním tlakem 

z ohniska ležícího s největší pravděpo-

dobností právě mimo zkoumaný chov. 

Likvidace chovu bez klinických nálezů 

má v takovém případě minimální účin-

nost pro potírání moru, jak už bylo uve-

deno dříve z praxe i výzkumu (Marada 

a Přidal, 2008; Hovorka, 2008; Čermák, 

2008ab, 2009ab). Za optimální proto 

považujeme současné snahy o defino-

vání stavu tzv. karantény, i když pozna-

menáváme, že její dodatečné opožděné 

zavedení je ke škodě věci a tato i jiná 

opatření měla přijít současně s naříze-

ním vyšetření MVP z měli. A ne až po 

té, co se tímto reaguje na kritický nárůst 

ohnisek MVP, který zkomplikoval vče-

laření na mnoha místech ČR. Takovým 

přístupem je totiž možné maximalizovat 

efektivnost opatření při potírání nebez-

pečných nákaz, jakou mor včelího plodu 

je. Takto se lze vyhnout pálení včelstev 

bez klinických příznaků a přitom pře-

dejít nepodchyceným recidivám či dal-

šímu šíření nákazy. V dosavadní praxi 

totiž v některých krajích ČR docházelo 

k takovému neúčelnému pálení, což 

samotnou nákazu účinně ještě nelikvi-

dovalo, a přitom docházelo k čerpání 

veřejných prostředků na náhradu škod 

způsobených likvidací nebezpečné 

nákazy. 

Samotnou nákazu s tímto novým pří-

stupem lze totiž likvidovat hned několika 

způsoby. Jeden z nich je nepochybně 

ten, že se vyhýbáme likvidaci těch včel-

stev, která pod infekčním tlakem z okolí 

neonemocněla, jsou tedy v dobré kondici 

a lze u nich předpokládat dobrou gene-

tickou vybavenost proti MVP (Hornitzky, 

1998 a jiní). V chovech s nízkým nále-

zem spor a bez klinického nálezu a při-

tom náležité zootechnické úrovně (cel-

ková úroveň zoohygieny) není třeba naři-

zovat likvidaci pálením, ale optimálně 

sledování po dobu dalšího roku. Taková 

karanténní opatření mohou usnadnit 

zároveň dohledání ohniska moru, které 

nebývá daleko (cca do 2 km, pokud byl 

záchyt včasný). Roční karanténní uza-

vření pozitivních chovů zároveň může 

prokázat zmiňované diskutabilní subkli-

nické stadium. Ing. Titěra však nezmínil, 

co vše by bylo obsahem takového karan-

ténního opatření. Tato je třeba důsledně 

specifikovat a jejich rozsah a míru je 

třeba zajistit na komplexním odborném 

poli ČR, jinak se polovičatosti opatření 

nelze vyhnout. Jedním z opatření by 

jistě byla důsledná obměna díla do zcela 

nových rámků (vyřezané rámky spá-

lit) a to do jednoho roku od vyhlášení 

karantény. Chovatel by měl zlikvidovat 

na své náklady všechny úly, jejichž stáří 

neumožňuje bezpečné zajištění náležité 

zoohygieny v chovu. Ostatní úly efektivně 

dezinfikovat, např. pomocí horkého para-

finu. Likvidaci nařizovat až v případě reci-

divy či jiných okolností. Například nedo-

držení karanténních nařízení. Bez speci-

fikace a podrobného rozpracování těchto 

karanténních opatření by bylo vyhlášení 

karantény neúčinné.

Z přednášky MVDr. Pantůčka, který 

je včelaři JmK vnímán jako odborník 

s včelařským přístupem, nám opět 

vyplynulo, že pro včelaře by bylo velmi 

vhodné, kdyby jednotlivá ohniska, aktu-

ální i zrušená, byla přehledně znázor-

něna na webu pomocí mapy tak, aby 

každý chovatel si mohl informace o his-

torii a aktuální nákazové situaci sám 

snadno zjistit. Z oficiálních vývěskových 

zpráv lze dohledat tyto informace jen 

velmi pracně a nepřehledně. Diskuse 

o tomto začala v PSNV-CZ již v roce 

2007. V roce 2008 o této záležitosti 

dokonce PSNV-CZ jednala s ředitelem 

Odboru ochrany zdraví a pohody zvířat 

MVDr. Zbyňkem Semerádem. Ovšem 

teprve až na jaře roku 2010 před-

seda PSNV-CZ MVDr. Zdeněk Klíma 

s MVDr. Janou Houdkovou dohodli 

postup, jak lze seznamy ohnisek kom-

pletovat k prezentaci na webu, a to záro-

veň tak, aby tím nebyl překročen zákon 

o ochraně osobních údajů. Kompletní 

a snadná informovatelnost chovatelů 

je nezbytným předpokladem pro dob-

rou komunikaci mezi veterináři a cho-

vateli! Z chronologických záznamů za 

více let budeme rovněž schopni dovo-

dit případné závěry pro další postup při 

potírání této nákazy v budoucnu. Všem, 

kteří se jakkoliv podíleli na tomto pro-

jektu, patří poděkování. Zároveň je to 

jistá inspirace pro ty oblasti, kde se 

k podobným důsledným a zároveň efek-

tivním postupům dosud nedostali.
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Rok Počet vzorků
Počet 

pozitivních

z toho 

vyšetřeno 

v rámci 

grantu JmK

z toho 

pozitivních 

v rámci 

grantu JmK

2007 1 456 50 0 0

2008 2 499 21 1 309 0

2009 3 315 24 2 415 11

2010 (duben)** 3 678 32 1 726 5

Celkem 9 841 123 4729 16
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* Zkratka CFU – colony forming unit 

(jednotky tvořící kolonie) je odborný 

mikrobiologický termín pro stanovení 

početnosti živých bakterií či hub ve 

zkoumaném vzorku na jednotku množ-

ství (váhově v gramech či objemově 

v ml).
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počas roka“, kde z veterinárneho hľa-

dis

l na skve-

lej úrovni. Jednotlivé prednášky boli 

pre mňa, ako začiatočníka, veľkým prí-
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