
Nazdar přátelé Středočeši! 

Tak jsme zde potřetí, abychom se sešikovali k boji proti našemu společnému 

nepříteli, moru včelího plodu. Na úsvitu naší první letošní bitvy vás můžeme 

potěšit jen samými dobrými zprávami. Stručně řečeno, ve dvou předcházejících 

taženích v uplynulých dvou letech jsme dokázali, že to dokážeme, a proto 

věříme, že i letošní boj dotáhneme do úspěšného konce.  

K dispozici máme díky neutuchající moudrosti a štědrosti našich dárců, 

středočeských konšelů, nezbytné finanční prostředky k realizaci kampaně v rozsahu minimálně 

stejně velkém, jako v loňském roce. Kromě toho máme funkční a osvědčený mechanismus 

efektivního sběru a vyšetření vzorků prostřednictvím Sběrných míst a unikátní systém oboustranné 

komunikace přes Poradnu MVP a přes webové stránky www.hrrnamor.cz.  Díky těmto nástrojům 

se k nám může připojit každý včelař i z té nejzapadlejší středočeské vísky bez fungujícího místního 

včelařského spolku. Je to snadné. Stačí jen chtít. 

Před dvěma roky vytáhla do boje proti Paenibacilu larvae ve Středočeském kraji hrstka odvážných 

nadšenců z okresu Kladno. Dnes víme, že na naší straně je dobrá třetina středočeských včelařů, o 

které se můžeme opřít. Právě k vám, účastníkům předchozích dvou tažení, se my, organizátoři 

kampaně Hrr na mor 2020, obracíme a žádáme vás, abyste svou dobrou zkušenost předali dál. 

V boji proti MVP je dobře nechat si opakovaně vyšetřit svá včelstva, větší jistotu však získáte, když 

vyšetření podstoupí všichni včelaři ve vašem okolí tak, jak jsme to udělali my na Kladensku před 

dvěma lety a Mělničtí vloni. Vystupte, prosím, ze své zóny komfortu! Zjistíte, jak snadné je 

pomáhat sobě i druhým. Přinese vám to nejenom klid v duši, že vám nehrozí žádné akutní 

nebezpečí, ale i radost z toho, že si dokážete sami pomoci.  

Rok 2020 je rokem volebním a to nejenom mezi námi včelaři, ale i mezi námi Středočechy. Nikdo 

neví, jaké to bude po volbách a zda budou kampaně Hrr na mor pokračovat i v následujících letech. 

Nepromarněte proto šanci, která se už nemusí opakovat!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třetí ročník kampaně prevence moru včelího plodu  

 
podporuje  

http://www.hrrnamor.cz/


Jak se zapojit do preventivního vyšetření v rámci kampaně  Hrr na mor 2020? 

 

Včelaříte-li ve Středočeském kraji, postupujte podle níže uvedených kroků a Váš vzorek bude 
automaticky bezplatně vyšetřen a o výsledku vyšetření dostanete informaci na Vaši kontaktní adresu.  

1. Vyšetření včelstev se provádí ze směsného vzorku měli z maximálně 25 včelstev na 1 stanovišti, kterou 

odeberete z Vašich úlů buď před sběrem zimní měli určené pro vyšetření na varroázu, nebo po něm. 

Pro vyšetření na MVP tedy nelze použít vzorek určený pro vyšetření zimní měli na varroázu. Máte-li na 

stanovišti více jak 25 včelstev, připravte dva nebo více směsných vzorků tak, aby v každém byla měl z 

max. 25 včelstev.  

 

2. a) Odběr směsného vzorku před zahájením sběru zimní měli  

Pro vyšetření na MVP lze použít měl, kterou ometete při čištění podložek po posledním ošetření na 

varroázu. 

 

b) Odběr směsného vzorku po skončení sběru zimní měli  

 

Nestihnete-li odebrat vzorek před sběrem zimní měli, můžete jej připravit i následně a to tak, že po 

smetení zimní měli vrátíte podložku opět do podmetu. Pamatujte však, že zimní měl sbíráte 30 dnů a 

pro vyšetření na MVP alespoň 10 dnů. 

 

3. Směsný vzorek měli pro vyšetření na MVP přesátím přes hrubé síto zbavte mrtvolek, částí těl včel a 

jiných hrubých nečistot, pečlivě usušte a nasypte do transportního obalu. Nejvhodnější je tubus 

dodávaný VÚVč Dol. Účastníci loňské kampaně jej dostali spolu se samolepicím štítkem pro označení. 

Dobře ale poslouží i pečlivě vymytý a vysušený kelímek od jogurtu, který po nasypání měli uzavřete 

prodyšným plátýnkem a zajistíte gumičkou.  

 

4. Označení směsného vzorku  

Vzor štítku pro označení Vašeho vzorku najdete níže. Můžete si jej také stáhnout v elektronické 

podobě na stránkách www.hrrnamor.cz, nebo můžete použít výše uvedený samolepicí štítek. Štítek 

pečlivě a čitelně hůlkovým písmem vyplňte ve všech žlutých kolonkách. Kolonku Číslo vzorku 

nevyplňujte, příslušné číslo vzorku přidělí Sběrné místo. Nemáte-li e-mailovou adresu, příslušnou 

kolonku nevyplňujete. Zpráva o výsledku vyšetření Vám automaticky přijde poštou.  
 

Vyplněný štítek nalepte průhlednou lepicí páskou na transportní obal tak, aby se v průběhu transportu 

neodlepil a neztratil.  
 

Pozor! Správné označení vzorku je zásadní pro jeho zařazení do bezplatného vyšetření v rámci kampaně Hrr na 

mor, proto se držte striktně tohoto postupu. Vzorky, které nebudou řádně označeny kampaňovým štítkem, 

nebudou na vyšetření přijaty. 
 

5. Směsný vzorek připravený výše uvedeným postupem odevzdejte na některém ze Sběrných míst, jejichž 

seznam najdete na www.hrrnamor.cz . Na Vaši adresu uvedenou na štítku Vám přijde informace o 

výsledku vyšetření. Nemáte-li přístup na internet, s výběrem Sběrného místa Vám jistě poradí 

v místním včelařském spolku nebo některý z Vašich sousedů – včelařů či někdo ve Vaší rodině. 
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6. Vyplněním Vaší adresy případně i e-mailové adresy na štítku a odevzdáním vzorku s tímto štítkem na 

Sběrné místo dáváte souhlas organizátorům kampaně Hrr na mor k použití Vaší adresy (e-mailové 

adresy) k účelům souvisejícím s realizací kampaně Hrr na mor.  

 

7. Potřebujete-li standardní protokol ExM110 MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV), můžete si ho objednat 

tak, že vyplníte Objednávku Individuálního protokolu, kterou najdete na www.hrrnamor.cz. Protokol 

potřebujete, pokud prodáváte oddělky, matky nebo kočujete. KVS SVS pro Středočeský kraj bude 

uznávat podobně jako v loňském roce hromadné protokoly o vyšetření pro přesuny včelstev v rámci 

Středočeského kraje. Pokud tedy budete pouze stěhovat včelstva v rámci Středočeského kraje, o 

Individuální protokol žádat nemusíte. Stačí požádat Sběrné místo o přeposlání hromadného protokolu, 

který přijde na Sběrné místo v elektronické podobě po skončení vyšetření. 

 

8. Po celou dobu kampaně od ledna do května 2020 bude fungovat Poradna MVP, na kterou se můžete 

obracet s dotazy týkajícími se kampaně i MVP. Včelařům postiženým MVP jsou k dispozici specialisté 

připravení poskytnout odbornou pomoc při všech krocích, které musí nezbytně následovat po 

pozitivním nálezu, včetně osobní asistence při veterinárním vyšetření nakažených včelstev.  

 

Dotazy na Poradnu můžete posílat  

e-mailem na adresu admin@hrrnamor.cz  

prostřednictvím webových stránek www.hrrnamor.cz  

poštou na adresu Rosťa Ovčarik, Na Chmelnici 167, 274 01 Slaný – Kvíc 

 

Řeší Hrr na mor 2020 i sběr vzorků zimní měli pro vyšetření na varroázu? 

 

Sběr směsných vzorků pro vyšetření na mor včelího plodu v rámci kampaně Hrr na mor může a v řadě 

včelařských spolků, které zřídí Sběrné místo, také bude probíhat paralelně se sběrem vzorků zimní měli pro 

vyšetření na varroázu. Abychom Vám zjednodušili práci a současně, abychom jasně odlišili vzorky měli pro 

různá vyšetření, připravili jsme pro Vás vzory štítků pro obě samostatná vyšetření. Pečlivě a čitelně je 

vyplňte a pak je nalepte na příslušné obaly se vzorky. Okénko Číslo vzorku nevyplňujte. 

Vzorky pro vyšetření na MVP odevzdejte do Sběrného místa kampaně Hrr na mor, vzorky pro 

vyšetření na varroázu odevzdejte obvyklým způsobem. 
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Jméno: 

Adresa: 

ZO ČSV: Číslo vzorku: 

Reg. č. včelaře: 

Reg. č. stanoviště: 

Počet včelstev: 
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