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EpF203  
 

Vakcinace a revakcinace kuřic živou atenuovanou vakcínou proti salmonelóze. 

Seznam použitelných živých atenuovaných vakcín 

Název přípravku Držitel registrace Složení 

GALLIVAC SE Merial, FR S. enteritidis 
AviPro SALMONELLA VAC E Lohmann, DE S. enteritidis 
AviPro SALMONELLA DUO Lohmann, DE S. enteritidis + S. typhimurium 

 
 

Vakcinace se provádí v době odchovu kuřic a musí být ukončena nejdéle 2-3 týdny před 
předpokládanou snáškou. Vakcinace je prováděna v souladu s příbalovou informací výrobce. 



EpF204 
 
Vakcinace a revakcinace inaktivovanou vakcínou proti salmonelóze. 
 
Seznam inaktivovaných použitelných vakcín 
 

Inaktivované 
NOBILIS SALENVAC Intervet, NL S. enteritidis 
NOBILIS SALENVAC T Intervet, NL S. enteritidis + S. typhimurium 
CEVAC SET K Ceva, SR S. enteritidis + S. typhimurium 
GALLIMUNE Se + St Merial,FR S. enteritidis + S. typhimurium 

 
Vakcinace se provádí v době odchovu kuřic a musí být ukončena nejdéle 2-3 týdny před 
předpokládanou snáškou. Vakcinace je prováděna v souladu s příbalovou informací výrobce. 
 
 
Pokud se chovatel rozhodne vakcinovat nosnice v době přepeřování za účelem nástupu do druhé 
snášky, musí být použita inaktivovaná vakcína a chovatel hradí vzniklé náklady s touto vakcinací 
včetně vakcíny v plné výši. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



EpFn01  
 

Vzorek trusu nebo stíracích manžet, odebírá chovatel (soukromý veterinární lékař) ve 24. týdnu věku 
+/- 2 týdny u hejn, ve kterých v předchozím období (zástavu) nebyla zjištěna salmonela. 

 
a) u hejna nosnic, chovaných v klecích, se odebere 2 × 150 gramů čerstvého trusu ze všech pásů 

nebo škrabáků v hale po spuštění systému a po odstranění hnoje; v případě kaskádových 
klecí bez škrabáků nebo pásů je nutné odebrat 2 × 150 gramů smíchaného čerstvého trusu z 
60 různých míst z trusných jímek pod klecemi, 

 
b) u nosnic, chovaných v halách, s kójemi nebo volnými výběhy se odeberou dva páry vzorků 

stíracích manžet (návleky na obuv). Metodika odběru je umístěna na webových stránkách – 
„Postup při odběru vzorků“ 

 
Manžety slouží k nasátí trusu, proto se jednotlivé páry nesmí zaměnit. 



EpFn02  
 

Vzorek trusu nebo stíracích manžet, odebírá chovatel (soukromý veterinární lékař) 1x za 15 týdnů, 
 

a) u hejna nosnic, chovaných v klecích, se odebere 2 × 150 gramů čerstvého trusu ze všech pásů 
nebo škrabáků v hale po spuštění systému a po odstranění hnoje, v případě kaskádových  klecí 
bez škrabáků nebo pásů je nutné odebrat 2 × 150 gramů smíchaného čerstvého trusu z 60 
různých míst z trusných jímek pod klecemi, 

 
b) u nosnic, chovaných v halách, s kójemi nebo volnými výběhy se odeberou dva páry vzorků 

stíracích manžet (návleky na obuv). Metodika odběru je umístěna na webových stránkách – 
„Postup při odběru vzorků“. 

 
Manžety slouží k nasátí trusu, proto se jednotlivé páry nesmí zaměnit. 



EpFn03 
 
Úřední vzorek odebíraný jako poslední odběr před vyskladněním nosnic. 
 
Úřední vzorek, který se odebírá jednou ročně v hospodářství u jednoho hejna nosnic. 
 
Odebírá se 3x150 gramů přirozeně nahromaděného trusu v případě klecových technologií nebo 3 páry 
stíracích tampónů (návleků na obuv) u nosnic chovaných v halách, s kójemi nebo volnými výběhy. 
Směsné vzorky trusu nebo stíracích manžet se vyšetřují jako dva vzorky.  
Při odběru úředních vzorků bude provedena kontrola provádění sanitačního programu, vakcinačního 
programu a dodržování zoohygienických preventivních opatření. 



EpFn04 
 
Úřední vzorek odebíraný ve věku 24+/-2 týdny jako první vzorek v produkci u hejn v halách, ve 
kterých byla zjištěna při předchozím vyšetření přítomnost S. Enteritidis nebo S. Typhimurium. 
 
Odebírá se 3x150 gramů přirozeně nahromaděného trusu v případě klecových technologií nebo 3 páry 
stíracích tampónů (návleků na obuv) u nosnic chovaných v halách, s kójemi nebo volnými výběhy. 

Směsné vzorky trusu nebo stíracích manžet se vyšetřují jako dva vzorky. 
Při odběru úředních vzorků bude provedena kontrola provádění sanitačního programu, vakcinačního 
programu a dodržování zoohygienických preventivních opatření. 



EpFn05    
Úřední vzorek 
5 směsných vzorků trusu případně 5 párů stíracích manžet a 2 vzorků prachu. Vzorky prachu 
mohou být nahrazeny vzorky trusu navíc. Vzorek se odebírá na základě epidemiologického 
došetřování salmonelózy z potravin. Vzorky se zasílají pouze do SVÚ Praha - NRL.  Vzorky 
se vyšetřují samostatně, tzn., jedná se celkem o 7 vzorků.  
 



EpFn06 
 
Úřední vzorek. 
 
3 směsné vzorky trusu nebo 3 páry stíracích manžet odebrané od ostatních hejn nosnic na hospodářství 
na základě zjištění výskytu S. enteritidis nebo S. typhimurium v některém hejnu nosnic. Tento odběr 

může nahradit EpFn02. Směsné vzorky trusu nebo stíracích manžet se vyšetřují jako dva vzorky. 
 



EpFn08 

Úřední vzorek 

V případě výskytu sledovaných sérotypů salmonel (S. Enteritidis, S. Typhimurium) ve vzorcích trusu 
odebraných chovatelem, může úřední veterinární lékař KVS SVS v hejně provést úřední odběr 
konfirmačních vzorků z pozitivního hejna k vyloučení falešně pozitivních výsledků vyšetření vzorku 
odebraného chovatelem. O provedení konfirmace rozhodne KVS SVS. 

Pro konfirmační vyšetření se odebírá: 

Pro konfirmační vyšetření se odebírá: 
• Klecové chovy kuřic, chovy nosnic s obohacenými klecemi 

- 5 vzorků přirozeně smíchaného trusu z trusového pásu, škrabáku, nebo jímky v závislosti 
na technologii chovu. Každý z odebraných vzorků bude o hmotnosti 200 – 300 g. 

- 2 vzorky prachu z podklecového prostoru (2x250ml) 
• Hluboká podestýlka, alternativní technologie, haly s výběhem 

- 5 párů stěrů z bot (1 pár = 1 vzorek) 
- 1 vzorek prachu z pásu na dopravu vajec (250 ml) 
- 1 vzorek prachu odebraný v různých místech haly (250 ml) 

• Při odběru vzorků v chovech pod 1000 ks nosnic musí být metodika odběru dodržena v maximální 
možné míře. 

• Vzorky prachu mohou být nahrazeny dalšími vzorky trusu. 
 

Všechny vzorky jsou analyzovány odděleně. 
 



EpFn11 

Úřední vzorek. 

 

 

Vzorek krmiva odebraný při odběru vzorků na konfirmaci na základě rozhodnutí KVS. 



EpFn13 

Úřední vzorek. 

 

 

Vzorek vody, odebraný při odběrů vzorků na konfirmaci na základě rozhodnutí KVS. 



EpFn15 

Úřední vzorek. 

 

 
Odebírá se 6 stěrů ke kontrole účinnosti dezinfekce po vyskladnění pozitivního hejna. 



EpFn30  
 
Vzorek odebraný chovatelem. 
 
Stěry z přepravek – odebírá se 10 stěrů z různých přepravních obalů (krabice, plastové přepravky), ve 
kterých byla kuřata dodána z líhně/líhní v jeden den na jedno hospodářství bez ohledu na počet hal a 
hejn na hospodářství. Stěry se odebírají po dodání kuřat na hospodářství, před vyložením z dopravního 
prostředku. Kdyby část dodávky kuřat byla naskladňována na jiné hospodářství, provádí se další odběr 
10 vzorků (stěrů). V případě dodávky ze dvou líhní vytvoří se směsný vzorek pro každou líheň 
samostatně. Pokud se návoz uskutečňuje ve více dnech, každý den se odebírají vzorky dle výše 
uvedeného schématu. 



EpFn40  
 
Vzorek odebraný chovatelem. 
 
Odebírají se kadávery kuřat, všechna uhynulá, max. 60 ks po přepravě v jeden den na jedno 
hospodářství bez ohledu na počet hal a hejn na hospodářství. Pokud jsou naskladněna kuřata ze 
dvou líhní vytvoří se vzorek pro každou líheň samostatně (max. 30 ks na jednu líheň). Pokud se 
návoz uskutečňuje ve více dnech, každý den se odebírají vzorky dle výše uvedeného schématu. 



EpFn50  
 
Úřední vzorek. 
 
5 ks ptáků k vyšetření na přítomnost inhibičních látek, odebírá se při odběru vzorků trusu ke 
konfirmačnímu vyšetření nebo na základě rozhodnutí KVS. 



EpFn70  
 
Vzorek odebraný chovatelem. 
 
Vyšetření směsných vzorků trusu nebo manžet v hejnu 2 týdny před zahájením snášky: 
 

a) hejna kuřic, chovaných v klecích, se odebere 2×150 gramů čerstvého trusu ze všech pásů 
nebo škrabáků v hale po spuštění systému a po odstranění hnoje, v případě kaskádových 
klecí bez škrabáků nebo pásů je nutné odebrat 2×150 gramů smíchaného čerstvého trusu z 60 
různých míst z trusných jímek pod klecemi. 

 
b) u kuřic, chovaných v halách, s kójemi nebo volnými výběhy se odeberou dva páry vzorků 

stíracích manžet (návleky na obuv). Metodika odběru je umístěna na webových stránkách 
SVS ČR. Manžety slouží k nasátí trusu, proto se jednotlivé páry nesmí zaměnit. 



EpFn74  
 

Vzorek odebraný chovatelem jako poslední odběr před vyskladněním nosnic. 
 

a) u hejn nosnic chovaných v klecích se odebere 2x150 gramů čerstvého trsu ze všech pásů nebo 
škrabáků v hale po spuštění systému a po odstranění hnoje, v případě kaskádových klecí bez 
škrabáků nebo pásů je nutné odebrat 2x150 gramů čerstvého trusu z 60 různých míst z 
trusných jímek pod klecemi. 

 
b) u nosnic chovaných v halách, s kójemi nebo volnými výběhy se odeberou dva páry vzorků 

stíracích manžet (návleky na obuv). 



 

ExF201 
 
Pokud se chovatel rozhodne vakcinovat nosnice v době přepeřování za účelem nástupu do druhé 
snášky, musí být použita inaktivovaná vakcína a chovatel hradí vzniklé náklady s touto vakcinací 
včetně vakcíny v plné výši. 




