
Přátelé včelaři, středočeští sousedé! 

Jak jsme již avizovali v prosincovém čísle Včelařství, 

Středočeský kraj přispívá i v letošním roce na prevenci moru 

včelího plodu a to dotací na projekt Hrr na mor II. Ten spočívá 

především v plošném preventivním vyšetření včelstev s cílem 

průběžného monitorování nákazové situace a odhalení 

případných nových skrytých ohnisek včelího moru. Část 

finančních prostředků je směřována také do osvěty a odborné 

pomoci včelařům postiženým MVP.   

Po roce se proto na vás opět obracíme s výzvou, abyste se zapojili do naší preventivní 

kampaně. Do plošného vyšetření se může zapojit každý včelař, jehož registrovaná 

stanoviště se nacházejí v některém z katastrů na území Středočeského kraje, která v 

současnosti nejsou v ohniscích či ochranných pásmech MVP.   

Zapojení do plošného vyšetření je ještě jednodušší, než vloni. Stačí jen připravit vzorek a odevzdat 

jej ve Sběrném místě. Zpráva o výsledku Vám bude zaslána na Vaši adresu uvedenou na štítku. 

Návod krok za krokem najdete v tomto dopisu, další aktuální informace pak hledejte na stránkách 

www.hrrnamor.cz.   

První ročník kampaně Hrr na mor se setkal s velkým pozitivním ohlasem, proto věříme, že i letos se 

nám podaří splnit naše cíle. Spoléháme v tom i na Vás. Pomozte nám oslovit i včelaře ve svém okolí 

včetně těch, kteří nejsou členy ČSV! Kampaň je určena pro všechny včelaře, a stále platí, že mor si 

nevybírá oběti podle příslušnosti k té či oné skupině včelařů. Loňská zkušenost nám ukázala, že 

největšího efektu bylo dosaženo tam, kde byli vyšetřeni všichni nebo alespoň většina včelařů v 

regionu. Chcete-li mít stoprocentní jistotu, nespoléhejte jen na vyšetření vlastních včelstev, 

přesvědčte také své sousedy, aby se zapojili.  

S tradičním heslem „Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme“ se těšíme na Vaši spoluúčast 

v našem tažení proti nebezpečné nákaze ve Středočeském kraji!  

Kladno, leden 2019   

 

Rosťa Ovčarik            Jiří Volek  

předseda ZO ČSV Slaný,         předseda OO ČSV Kladno,  

autor a hlavní koordinátor kampaně      organizačního garanta kampaně 

 

Druhý ročník kampaně prevence moru včelího plodu  

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

 

K plošnému vyšetření na MVP v rámci kampaně Hrr 
na mor II není nutná žádná předběžná přihláška.  

Stačí postupovat 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 bude provádět 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. Dobře poslouží i pečlivě vymytý a 

vysušený kelímek od jogurtu, který po nasypání měli uzavřete prodyšným plátýnkem 

a zajistíte gumičkou.  

 

  



4. Označení směsného vzorku  

Ze zadní strany tohoto letáku si vystřihněte tolik štítků s označením Hrr na mor, kolik 

máte směsných vzorků na vyšetření. Štítek či štítky pečlivě a čitelně hůlkovým 

písmem vyplňte. 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. 

 

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 napíšete zřetelně ANO do příslušného okénka na 

štítku. Protokol potřebujete, pokud prodáváte oddělky, matky, kočujete nebo 

přemísťujete včelstva mimo Vaši obec. Akreditovaná laboratoř Vám zašle protokol a 

fakturu za administraci. Výši administrativního poplatku najdete na 

www.hrrnamor.cz .  

 

8. Po celou dobu kampaně od ledna do května 2019 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  

prostřednictvím webových stránek www.hrrnamor.cz  

poštou na adresu Rosťa Ovčarik, Na Chmelnici 167, 274 01 Slaný – Kvíc  
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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 tyto štítky. Vystřihněte si potřebný počet štítků podle počtu Vašich 

vzorků pro jednotlivá vyšetření, pečlivě a čitelně je vyplňte a pak je nalepte na příslušné obaly se vzorky.  

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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