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EpFr01 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



EpFr02 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



EpFr03 
Vzorek odebraný chovatelem. 
Směsný vzorek trusu odebraný dva týdny před snáškou.  

 
A. Odběr směsných vzorků trusu 
Odebírají se jednotlivé vzorky čerstvého trusu o váze min. 1 g v počtu, který udává tabulka. 
 

Počet ptáků chovaných v hale 
 

Počet vzorků trusu, které mají být odebrány v hale nebo 
skupině hal v hospodářství 

250 – 349 200 
350 – 449 220 
450 – 799 250 
800 – 999 260 

1 000 a více 300 
 
Z těchto jednotlivých vzorků se sestaví dva směsné vzorky a tato skutečnost se uvede v žádance o 
vyšetření. Směsný vzorek musí být sestaven z nejvýše 150 jednotlivých vzorků.  
Každý z těchto směsných vzorků se vyšetřuje samostatně.  
Nebo 
 
B. Odběr vzorků pomocí stíracích manžet 
 
Odebírá se 5 párů stíracích manžet, které se pro účely vyšetření sloučí tak, aby vznikly dva samostatně 
vyšetřované vzorky. 
 
Používané stírací manžety mají mít dostatečné absorpční vlastnosti, aby nasákly vlhkost. Přípustné jsou 
i „gázové ponožky.“ Povrch stíracích manžet se navlhčí vhodným roztokem (např. 0,8% roztok chloridu 
sodného a 0,1% roztok peptonu ve sterilní deionizované vodě nebo sterilní vodě). Chůze po ploše se 
provádí tak, aby vzorky byly odebrány reprezentativně ze všech částí dané plochy, včetně podestýlky a 
roštů, pokud jsou rošty bezpečné pro chůzi. Do odběru jsou zahrnuty veškeré jednotlivé posady v 
budově. Po skončení odběru vzorků musí být manžety opatrně sejmuty tak, aby se z nich neuvolnil 
přichycený materiál. Manžety slouží k nasátí trusu, proto se jednotlivé páry nesmí zaměnit, takto se 
jako vzorek zabalí a odesílají k vyšetření do SVÚ.  
 
C. Odběr směsných vzorků trusu v klecových technologiích: 
 
V klecových technologiích může být vzorek v závislosti na typu budovy tvořen přirozeně smíchaným 
trusem pocházejícím z trusných pásů, škrabáků nebo hlubokých trusných jímek. Pro samostatné 
vyšetření se odebírají nejméně dva vzorky o váze min. 150 g pro samostatné vyšetření: 
 
- z trusných pásů pod každou řadou klecí, které jsou stále v chodu a čistí se pomocí šnekového 

nebo pásového dopravníku; 
- ze škrabáků používaných v systému trusných jímek, kdy je trus zpod klecí seškrabován a ukládán 

do hlubokých jímek pod budovou; 
- ze systému trusných jímek (kanálů) u kaskádových klecí, kdy jsou klece seřazeny terasovitě a 

trus padá přímo do jímky. 
 
V budově je obvykle několik řad klecí. Směsné vzorky z každé řady jsou zastoupeny v celkovém 
směsném vzorku. Z každého hejna se odebírají dva samostatně vyšetřované vzorky směsné vzorky. 
V systémech, kde se používají pásy nebo škrabáky, musí být pásy nebo škrabáky před provedením 
odběru vzorku uvedeny do provozu, tak aby se shrnul starý trus. 
V systémech, kde se používají shrnovače trusu a škrabáky pod klecemi, se odebírá směsný trus usazený 
na škrabáku po jeho uvedení do provozu. 
U kaskádových klecí, u nichž se nepoužívají žádné škrabáky nebo pásy, se odebírá směsný trus přímo z 
hluboké jímky. 
Systém trusných pásů: odebírá se směsný trus z výstupních konců pásů. 



EpFr04 
 

Vzorek odebraný chovatelem.  
Směsný vzorek trusu odebíraný každé tři týdny během snášky. 

 
A. Odběr směsných vzorků trusu 
Odebírají se jednotlivé vzorky čerstvého trusu o váze min. 1 g v počtu, který udává tabulka. 

 
Počet ptáků chovaných v hale Počet vzorků trusu, které mají být odebrány v hale nebo 

skupině hal v hospodářství 
250 – 349 200 
350 – 449 220 
450 – 799 250 
800 – 999 260 

1 000 a více 300 
 

Z těchto jednotlivých vzorků se sestaví dva směsné vzorky a tato skutečnost se uvede v žádance o 
vyšetření. Směsný vzorek musí být sestaven z nejvýše 150 jednotlivých vzorků. 
Každý z těchto směsných vzorků se vyšetřuje samostatně. 
Nebo 

 
B. Odběr vzorků pomocí stíracích manžet 

 
Odebírá se 5 párů stíracích manžet, které se pro účely vyšetření sloučí tak, aby vznikly dva samostatně 
vyšetřované vzorky. 

 
Používané stírací manžety mají mít dostatečné absorpční vlastnosti, aby nasákly vlhkost. Přípustné jsou 
i „gázové ponožky.“ Povrch stíracích manžet se navlhčí vhodným roztokem (např. 0,8% roztok chloridu 
sodného a 0,1% roztok peptonu ve sterilní deionizované vodě nebo sterilní vodě). Chůze po ploše se 
provádí tak, aby vzorky byly odebrány reprezentativně ze všech částí dané plochy, včetně podestýlky a 
roštů, pokud jsou rošty bezpečné pro chůzi. Do odběru jsou zahrnuty veškeré jednotlivé posady v 
budově. Po skončení odběru vzorků musí být manžety opatrně sejmuty tak, aby se z nich neuvolnil 
přichycený materiál. Manžety slouží k nasátí trusu, proto se jednotlivé páry nesmí zaměnit, takto se 
jako vzorek zabalí a odesílají k vyšetření do SVÚ. 

 
C. Odběr směsných vzorků trusu v klecových technologiích: 

 
V klecových technologiích může být vzorek v závislosti na typu budovy tvořen přirozeně smíchaným 
trusem pocházejícím z trusných pásů, škrabáků nebo hlubokých trusných jímek. Pro samostatné 
vyšetření se odebírají nejméně dva vzorky o váze min. 150 g pro samostatné vyšetření: 

 
- z trusných pásů pod každou řadou klecí, které jsou stále v chodu a čistí se pomocí šnekového 

nebo pásového dopravníku; 
- ze škrabáků používaných v systému trusných jímek, kdy je trus zpod klecí seškrabován a ukládán 

do hlubokých jímek pod budovou; 
- ze systému trusných jímek (kanálů) u kaskádových klecí, kdy jsou klece seřazeny terasovitě a 

trus padá přímo do jímky. 
 

V budově je obvykle několik řad klecí. Směsné vzorky z každé řady jsou zastoupeny v celkovém 
směsném vzorku. Z každého hejna se odebírají dva samostatně vyšetřované vzorky směsné vzorky. 
V systémech, kde se používají pásy nebo škrabáky, musí být pásy nebo škrabáky před provedením 
odběru vzorku uvedeny do provozu, tak aby se shrnul starý trus. 
V systémech, kde se používají shrnovače trusu a škrabáky pod klecemi, se odebírá směsný trus usazený 
na škrabáku po jeho uvedení do provozu. 
U kaskádových klecí, u nichž se nepoužívají žádné škrabáky nebo pásy, se odebírá směsný trus přímo z 
hluboké jímky. 
Systém trusných pásů: odebírá se směsný trus z výstupních konců pásů. 



EpFr05 
Úřední vzorek. Směsný vzorek trusu odebíraný ve 4. týdnu věku kuřat. 
 
A. Odběr směsných vzorků trusu 
Odebírají se jednotlivé vzorky čerstvého trusu o váze min. 1 g v počtu, který udává tabulka. 
 

Počet ptáků chovaných v hale 
 

Počet vzorků trusu, které mají být odebrány v hale nebo 
skupině hal v hospodářství 

250 – 349 200 
350 – 449 220 
450 – 799 250 
800 – 999 260 

1 000 a více 300 
 
Z těchto jednotlivých vzorků se sestaví dva směsné vzorky a tato skutečnost se uvede v žádance o 
vyšetření. Směsný vzorek musí být sestaven z nejvýše 150 jednotlivých vzorků.  
Každý z těchto směsných vzorků se vyšetřuje samostatně.  
Nebo 
 
B. Odběr vzorků pomocí stíracích manžet 
 
Odebírá se 5 párů stíracích manžet, které se pro účely vyšetření sloučí tak, aby vznikly dva samostatně 
vyšetřované vzorky. 
 
Používané stírací manžety mají mít dostatečné absorpční vlastnosti, aby nasákly vlhkost. Přípustné jsou 
i „gázové ponožky.“ Povrch stíracích manžet se navlhčí vhodným roztokem (např. 0,8% roztok chloridu 
sodného a 0,1% roztok peptonu ve sterilní deionizované vodě nebo sterilní vodě). Chůze po ploše se 
provádí tak, aby vzorky byly odebrány reprezentativně ze všech částí dané plochy, včetně podestýlky a 
roštů, pokud jsou rošty bezpečné pro chůzi. Do odběru jsou zahrnuty veškeré jednotlivé posady v 
budově. Po skončení odběru vzorků musí být manžety opatrně sejmuty tak, aby se z nich neuvolnil 
přichycený materiál. Manžety slouží k nasátí trusu, proto se jednotlivé páry nesmí zaměnit, takto se 
jako vzorek zabalí a odesílají k vyšetření do SVÚ.  
 
C. Odběr směsných vzorků trusu v klecových technologiích: 
 
V klecových technologiích může být vzorek v závislosti na typu budovy tvořen přirozeně smíchaným 
trusem pocházejícím z trusných pásů, škrabáků nebo hlubokých trusných jímek. Pro samostatné 
vyšetření se odebírají nejméně dva vzorky o váze min. 150 g pro samostatné vyšetření: 
 
- z trusných pásů pod každou řadou klecí, které jsou stále v chodu a čistí se pomocí šnekového 

nebo pásového dopravníku; 
- ze škrabáků používaných v systému trusných jímek, kdy je trus zpod klecí seškrabován a ukládán 

do hlubokých jímek pod budovou; 
- ze systému trusných jímek (kanálů) u kaskádových klecí, kdy jsou klece seřazeny terasovitě a 

trus padá přímo do jímky. 
 
V budově je obvykle několik řad klecí. Směsné vzorky z každé řady jsou zastoupeny v celkovém 
směsném vzorku. Z každého hejna se odebírají dva samostatně vyšetřované vzorky směsné vzorky. 
V systémech, kde se používají pásy nebo škrabáky, musí být pásy nebo škrabáky před provedením 
odběru vzorku uvedeny do provozu, tak aby se shrnul starý trus. 
V systémech, kde se používají shrnovače trusu a škrabáky pod klecemi, se odebírá směsný trus usazený 
na škrabáku po jeho uvedení do provozu. 
U kaskádových klecí, u nichž se nepoužívají žádné škrabáky nebo pásy, se odebírá směsný trus přímo z 
hluboké jímky. 
Systém trusných pásů: odebírá se směsný trus z výstupních konců pásů. 



EpFr 06 
 
Úřední vzorek, který nahrazuje 2. vzorek odebíraný chovatelem v produkčním období (23. – 26. týden věku hejna). 

A. Odběr směsných vzorků trusu 
Odebírají se jednotlivé vzorky čerstvého trusu o váze min. 1 g v počtu, který udává tabulka. 
 

Počet ptáků chovaných v budově Počet vzorků trusu, které mají být odebrány v hale nebo 
skupině hal v hospodářství 

250 – 349 200 
350 – 449 220 
450 – 799 250 
800 – 999 260 

1 000 a více 300 
 
Z těchto jednotlivých vzorků se sestaví dva směsné vzorky a tato skutečnost se uvede v žádance o vyšetření. Směsný vzorek 
musí být sestaven z nejvýše 150 jednotlivých vzorků.  
Každý z těchto směsných vzorků se vyšetřuje samostatně. 
Nebo 
 
B. Odběr vzorků pomocí stíracích manžet 
 
Odebírá se 5 párů stíracích manžet, které se pro účely vyšetření sloučí tak, aby vznikly dva samostatně vyšetřované vzorky.  
 
Používané stírací manžety mají mít dostatečné absorpční vlastnosti, aby nasákly vlhkost. Přípustné jsou i „gázové ponožky.“ 
Povrch stíracích manžet se navlhčí vhodným roztokem (např. 0,8% roztok chloridu sodného a 0,1% roztok peptonu ve sterilní 
deionizované vodě nebo sterilní vodě). Chůze po ploše se provádí tak, aby vzorky byly odebrány reprezentativně ze všech částí 
dané plochy, včetně podestýlky a roštů, pokud jsou rošty bezpečné pro chůzi. Do odběru jsou zahrnuty veškeré jednotlivé 
posady v budově. Po skončení odběru vzorků musí být manžety opatrně sejmuty tak, aby se z nich neuvolnil přichycený 
materiál. Manžety slouží k nasátí trusu, proto se jednotlivé páry nesmí zaměnit, takto se jako vzorek zabalí a odesílají k 
vyšetření do SVÚ.     
 
C. Odběr směsných vzorků trusu v klecových technologiích: 
 
V klecových technologiích může být vzorek v závislosti na typu budovy tvořen přirozeně smíchaným trusem pocházejícím z 
trusných pásů, škrabáků nebo hlubokých trusných jímek. Pro samostatné vyšetření se odebírají nejméně dva vzorky o váze 
min. 150 g pro samostatné vyšetření:  

- z trusných pásů pod každou řadou klecí, které jsou stále v chodu a čistí se pomocí šnekového nebo pásového 
dopravníku; 

- ze škrabáků používaných v systému trusných jímek, kdy je trus zpod klecí seškrabován a ukládán do hlubokých jímek 
pod budovou; 

- ze systému trusných jímek (kanálů) u kaskádových klecí, kdy jsou klece seřazeny terasovitě a trus padá přímo do 
jímky. 
 

V budově je obvykle několik řad klecí. Směsné vzorky z každé řady jsou zastoupeny v celkovém směsném vzorku. Z každého 
hejna se odebírají dva samostatně vyšetřované vzorky směsné vzorky. V systémech, kde se používají pásy nebo škrabáky, musí 
být pásy nebo škrabáky před provedením odběru vzorku uvedeny do provozu, tak aby se shrnul starý trus. V systémech, kde se 
používají shrnovače trusu a škrabáky pod klecemi, se odebírá směsný trus 
usazený na škrabáku po jeho uvedení do provozu. U kaskádových klecí, u nichž se nepoužívají žádné škrabáky nebo pásy, se 
odebírá směsný trus přímo z hluboké jímky. 
Systém trusných pásů: odebírá se směsný trus z výstupních konců pásů. 



 

EpFr 07 
 
Úřední vzorek, který nahrazuje 10. vzorek odebíraný chovatelem v produkčním období (47. – 50. týden věku hejna). 
 
A. Odběr směsných vzorků trusu 

Odebírají se jednotlivé vzorky čerstvého trusu o váze min. 1 g v počtu, který udává tabulka. 
 

Počet ptáků chovaných v hale Počet vzorků trusu, které mají být odebrány v hale nebo 
skupině hal v hospodářství 

250 – 349 200 
350 – 449 220 
450 – 799 250 
800 – 999 260 

1 000 a více 300 

Z těchto jednotlivých vzorků se sestaví dva směsné vzorky a tato skutečnost se uvede v žádance o vyšetření. Směsný 
vzorek musí být sestaven z nejvýše 150 jednotlivých vzorků. 
Každý z těchto směsných vzorků se vyšetřuje samostatně.  
Nebo 
 

B. Odběr vzorků pomocí stíracích manžet 
 

Odebírá se 5 párů stíracích manžet, které se pro účely vyšetření sloučí tak, aby vznikly dva samostatně vyšetřované vzorky. 
 
Používané stírací manžety mají mít dostatečné absorpční vlastnosti, aby nasákly vlhkost. Přípustné jsou i „gázové 
ponožky.“ Povrch stíracích manžet se navlhčí vhodným roztokem (např. 0,8% roztok chloridu sodného a 0,1% roztok 
peptonu ve sterilní deionizované vodě nebo sterilní vodě). Chůze po ploše se provádí tak, aby vzorky byly odebrány 
reprezentativně ze všech částí dané plochy, včetně podestýlky a roštů, pokud jsou rošty bezpečné pro chůzi. Do odběru 
jsou zahrnuty veškeré jednotlivé posady v budově. Po skončení odběru vzorků musí být manžety opatrně sejmuty 
tak, aby se z nich neuvolnil přichycený materiál. Manžety slouží k nasátí trusu, proto se jednotlivé páry nesmí 
zaměnit, takto se jako vzorek zabalí a odesílají k vyšetření do SVÚ. 
 

C. Odběr směsných vzorků trusu v klecových technologiích: 
 

V klecových technologiích může být vzorek v závislosti na typu budovy tvořen přirozeně smíchaným trusem 
pocházejícím z trusných pásů, škrabáků nebo hlubokých trusných jímek. Pro samostatné vyšetření se odebírají nejméně 
dva vzorky o váze min. 150 g pro samostatné vyšetření: 
- z trusných pásů pod každou řadou klecí, které jsou stále v chodu a čistí se pomocí šnekového nebo pásového 

dopravníku; 
- ze škrabáků používaných v systému trusných jímek, kdy je trus zpod klecí seškrabován a ukládán do hlubokých 

jímek pod budovou; 
- ze systému trusných jímek (kanálů) u kaskádových klecí, kdy jsou klece seřazeny terasovitě a trus padá přímo 

do jímky. 
 

V budově je obvykle několik řad klecí. Směsné vzorky z každé řady jsou zastoupeny v celkovém směsném vzorku. 
Z každého hejna se odebírají dva samostatně vyšetřované vzorky směsné vzorky. V systémech, kde se používají pásy 
nebo škrabáky, musí být pásy nebo škrabáky před provedením odběru vzorku uvedeny do provozu, tak aby se shrnul 
starý trus. V systémech, kde se používají shrnovače trusu a škrabáky pod klecemi, se odebírá směsný trus usazený na 
škrabáku po jeho uvedení do provozu. U kaskádových klecí, u nichž se nepoužívají žádné škrabáky nebo pásy, se odebírá 
směsný trus přímo z hluboké jímky. 
Systém trusných pásů: odebírá se směsný trus z výstupních konců pásů. 



EpFr09 
 
Úřední vzorek. 
      
V případě výskytu sledovaných sérotypů salmonel S. Enteritidis nebo 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. Odebírají se 2 směsné vzorky trusu nebo 5 párů stíracích manžet. Směsné vzorky trusu se vyšetřují jako dva samostatné 
vzorky. 5 párů stíracích manžet, které se pro účely vyšetření sloučí tak, aby vznikly dva samostatně vyšetřované vzorky. 
Vzorky ke konfirmačnímu vyšetření se zasílají pouze do SVÚ Praha – NRL. 
 
A. Odběr směsných vzorků trusu 
Odebírají se jednotlivé vzorky čerstvého trusu o váze min. 1 g v počtu, který udává tabulka. 
 

Počet ptáků chovaných v hale Počet vzorků trusu, které mají být odebrány v 
hale nebo skupině hal v hospodářství 

250 – 349 200 
350 – 449 220 
450 – 799 250 
800 – 999 260 

1 000 a více 300 
 
Z těchto jednotlivých vzorků se sestaví dva směsné vzorky a tato skutečnost se uvede v žádance o vyšetření. 
Směsný vzorek musí být sestaven z nejvýše 150 jednotlivých vzorků. 
Každý z těchto směsných vzorků se vyšetřuje samostatně. 
Nebo 
 
B. Odběr vzorků pomocí stíracích manžet 
 
Odebírá se 5 párů stíracích manžet, které se pro účely vyšetření sloučí tak, aby vznikly dva samostatně 
vyšetřované vzorky. 
 
Používané stírací manžety mají mít dostatečné absorpční vlastnosti, aby nasákly vlhkost. Přípustné jsou i „gázové ponožky.“ 
Povrch stíracích manžet se navlhčí vhodným roztokem (např. 0,8% roztok chloridu sodného a 0,1% roztok peptonu ve sterilní 
deionizované vodě nebo sterilní vodě). Chůze po ploše se provádí tak, aby vzorky byly odebrány reprezentativně ze všech 
částí dané plochy, včetně podestýlky a roštů, pokud jsou rošty bezpečné pro chůzi. Do odběru jsou zahrnuty veškeré 
jednotlivé posady v budově. Po skončení odběru vzorků musí být manžety opatrně sejmuty tak, aby se z nich neuvolnil 
přichycený materiál. Manžety slouží k nasátí trusu, proto se jednotlivé páry nesmí zaměnit, takto se jako vzorek zabalí a 
odesílají k vyšetření do SVÚ. 
 
C. Odběr směsných vzorků trusu v klecových technologiích: 
 
V klecových technologiích může být vzorek v závislosti na typu budovy tvořen přirozeně smíchaným trusem pocházejícím 
z trusných pásů, škrabáků nebo hlubokých trusných jímek. Pro samostatné vyšetření se odebírají nejméně dva vzorky o váze 
min. 150 g pro samostatné vyšetření: 
 

- z trusných pásů pod každou řadou klecí, které jsou stále v chodu a čistí se pomocí šnekového nebo pásového 
dopravníku; 

- ze škrabáků používaných v systému trusných jímek, kdy je trus zpod klecí seškrabován a ukládán do hlubokých 
jímek pod budovou; 

- ze systému trusných jímek (kanálů) u kaskádových klecí, kdy jsou klece seřazeny terasovitě a trus padá přímo do 
jímky. 
 

V budově je obvykle několik řad klecí. Směsné vzorky z každé řady jsou zastoupeny v celkovém směsném vzorku. Z 
každého hejna se odebírají dva samostatně vyšetřované vzorky směsné vzorky. 
V systémech, kde se používají pásy nebo škrabáky, musí být pásy nebo škrabáky před provedením odběru vzorku uvedeny 
do provozu, tak aby se shrnul starý trus. 
V systémech, kde se používají shrnovače trusu a škrabáky pod klecemi, se odebírá směsný trus usazený na škrabáku po 
jeho uvedení do provozu. 
U kaskádových klecí, u nichž se nepoužívají žádné škrabáky nebo pásy, se odebírá směsný trus přímo z hluboké jímky. 
Systém trusných pásů: odebírá se směsný trus z výstupních konců pásů. 



EpFr11 
 
Úřední vzorek. 
      
Směsný vzorek trusu nebo stíracích manžet. Odebírá se u ostatních hejn na základě zjištění výskytu S. Enteritidis, 
S. Typhimurium, S. Virchow, S. Hadar v některém hejnu nosnic stejného hospodářství. 
 
A. Odběr směsných vzorků trusu 
Odebírají se jednotlivé vzorky čerstvého trusu o váze min. 1 g v počtu, který udává tabulka. 
 

Počet ptáků chovaných v hale Počet vzorků trusu, které mají být odebrány v 
hale nebo skupině hal v hospodářství 

250 – 349 200 
350 – 449 220 
450 – 799 250 
800 – 999 260 

1 000 a více 300 
 
Z těchto jednotlivých vzorků se sestaví dva směsné vzorky a tato skutečnost se uvede v žádance o vyšetření. 
Směsný vzorek musí být sestaven z nejvýše 150 jednotlivých vzorků. 
Každý z těchto směsných vzorků se vyšetřuje samostatně. 
Nebo 
 
B. Odběr vzorků pomocí stíracích manžet 
 
Odebírá se 5 párů stíracích manžet, které se pro účely vyšetření sloučí tak, aby vznikly dva samostatně 
vyšetřované vzorky. 
 
Používané stírací manžety mají mít dostatečné absorpční vlastnosti, aby nasákly vlhkost. Přípustné jsou i „gázové 
ponožky.“ Povrch stíracích manžet se navlhčí vhodným roztokem (např. 0,8% roztok chloridu sodného a 0,1% 
roztok peptonu ve sterilní deionizované vodě nebo sterilní vodě). Chůze po ploše se provádí tak, aby vzorky byly 
odebrány reprezentativně ze všech částí dané plochy, včetně podestýlky a roštů, pokud jsou rošty bezpečné pro 
chůzi. Do odběru jsou zahrnuty veškeré jednotlivé posady v budově. Po skončení odběru vzorků musí být manžety 
opatrně sejmuty tak, aby se z nich neuvolnil přichycený materiál. Manžety slouží k nasátí trusu, proto se jednotlivé 
páry nesmí zaměnit, takto se jako vzorek zabalí a odesílají k vyšetření do SVÚ. 
 
C. Odběr směsných vzorků trusu v klecových technologiích: 
 
V klecových technologiích může být vzorek v závislosti na typu budovy tvořen přirozeně smíchaným trusem 
pocházejícím z trusných pásů, škrabáků nebo hlubokých trusných jímek. Pro samostatné vyšetření se odebírají 
nejméně dva vzorky o váze min. 150 g pro samostatné vyšetření: 
 

- z trusných pásů pod každou řadou klecí, které jsou stále v chodu a čistí se pomocí šnekového nebo 
pásového dopravníku; 

- ze škrabáků používaných v systému trusných jímek, kdy je trus zpod klecí seškrabován a ukládán do 
hlubokých jímek pod budovou; 

- ze systému trusných jímek (kanálů) u kaskádových klecí, kdy jsou klece seřazeny terasovitě a trus padá 
přímo do jímky. 
 

V budově je obvykle několik řad klecí. Směsné vzorky z každé řady jsou zastoupeny v celkovém směsném 
vzorku. Z každého hejna se odebírají dva samostatně vyšetřované vzorky směsné vzorky. 
V systémech, kde se používají pásy nebo škrabáky, musí být pásy nebo škrabáky před provedením odběru 
vzorku uvedeny do provozu, tak aby se shrnul starý trus. 
V systémech, kde se používají shrnovače trusu a škrabáky pod klecemi, se odebírá směsný trus usazený na 
škrabáku po jeho uvedení do provozu. 
U kaskádových klecí, u nichž se nepoužívají žádné škrabáky nebo pásy, se odebírá směsný trus přímo z hluboké 
jímky. 
Systém trusných pásů: odebírá se směsný trus z výstupních konců pásů. 



EpFr12 
 
Úřední vzorek. Směsný vzorek trusu nebo stíracích manžet. Odebírá se na základě rozhodnutí KVS. 
A. Odběr směsných vzorků trusu 
Odebírají se jednotlivé vzorky čerstvého trusu o váze min. 1 g v počtu, který udává tabulka. 
 

Počet ptáků chovaných v hale 
 

Počet vzorků trusu, které mají být odebrány v hale nebo 
skupině hal v hospodářství 

250 – 349 200 
350 – 449 220 
450 – 799 250 
800 – 999 260 

1 000 a více 300 
 
Z těchto jednotlivých vzorků se sestaví dva směsné vzorky a tato skutečnost se uvede v žádance o 
vyšetření. Směsný vzorek musí být sestaven z nejvýše 150 jednotlivých vzorků.  
Každý z těchto směsných vzorků se vyšetřuje samostatně.  
Nebo 
 
B. Odběr vzorků pomocí stíracích manžet 
 
Odebírá se 5 párů stíracích manžet, které se pro účely vyšetření sloučí tak, aby vznikly dva 
samostatně vyšetřované vzorky. 
 
Používané stírací manžety mají mít dostatečné absorpční vlastnosti, aby nasákly vlhkost. Přípustné 
jsou i „gázové ponožky.“ Povrch stíracích manžet se navlhčí vhodným roztokem (např. 0,8% roztok 
chloridu sodného a 0,1% roztok peptonu ve sterilní deionizované vodě nebo sterilní vodě). Chůze po 
ploše se provádí tak, aby vzorky byly odebrány reprezentativně ze všech částí dané plochy, včetně 
podestýlky a roštů, pokud jsou rošty bezpečné pro chůzi. Do odběru jsou zahrnuty veškeré jednotlivé 
posady v budově. Po skončení odběru vzorků musí být manžety opatrně sejmuty tak, aby se z nich 
neuvolnil přichycený materiál. Manžety slouží k nasátí trusu, proto se jednotlivé páry nesmí zaměnit, 
takto se jako vzorek zabalí a odesílají k vyšetření do SVÚ.  
 
C. Odběr směsných vzorků trusu v klecových technologiích: 
 
V klecových technologiích může být vzorek v závislosti na typu budovy tvořen přirozeně 
smíchaným trusem pocházejícím z trusných pásů, škrabáků nebo hlubokých trusných jímek. Pro 
samostatné vyšetření se odebírají nejméně dva vzorky o váze min. 150 g pro samostatné vyšetření: 
 
- z trusných pásů pod každou řadou klecí, které jsou stále v chodu a čistí se pomocí šnekového 

nebo pásového dopravníku; 
- ze škrabáků používaných v systému trusných jímek, kdy je trus zpod klecí seškrabován a 

ukládán do hlubokých jímek pod budovou; 
- ze systému trusných jímek (kanálů) u kaskádových klecí, kdy jsou klece seřazeny terasovitě a 

trus padá přímo do jímky. 
 
V budově je obvykle několik řad klecí. Směsné vzorky z každé řady jsou zastoupeny v celkovém 
směsném vzorku. Z každého hejna se odebírají dva samostatně vyšetřované vzorky směsné vzorky. 
V systémech, kde se používají pásy nebo škrabáky, musí být pásy nebo škrabáky před provedením 
odběru vzorku uvedeny do provozu, tak aby se shrnul starý trus. 
V systémech, kde se používají shrnovače trusu a škrabáky pod klecemi, se odebírá směsný trus 
usazený na škrabáku po jeho uvedení do provozu. 
U kaskádových klecí, u nichž se nepoužívají žádné škrabáky nebo pásy, se odebírá směsný trus 
přímo z hluboké jímky. 
Systém trusných pásů: odebírá se směsný trus z výstupních konců pásů. 
 
 



EpFr14 
 
Úřední vzorek. 
 
Vzorek krmiva odebraný při odběru vzorků na konfirmaci na základě rozhodnutí KVS. 



EpFr16 
 
Úřední vzorek. 
 
Vzorek vody, odebraný při odběrů vzorků na konfirmaci na základě rozhodnutí KVS. 



EpFr18 
 
Úřední vzorek. 

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



EpFr25 
 
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. 



ExF202 
 
Vakcinace živou vakcínou. 
 
Vakcinace v reprodukčních chovech kura domácího (Gallus gallus) je dobrovolná. 

Při výběru vakcíny je nutno dodržet následující podmínky: 

1. Používané vakcíny musí mít platnou registraci Ústavem pro státní kontrolu veterinárních 
biopreparátů a léčiv v Brně (dále jen ÚSKVBL Brno) a musí splňovat požadavky nařízení 
Komise (ES) č. 1177/2006. Dávkování, způsob aplikace a použití u věkových kategorií je 
stanoveno výrobcem vakcíny. Živé atenuované vakcíny proti salmonelám se nesmí použít, 
pokud výrobce neposkytne vhodnou metodu pro bakteriologické odlišení terénních a 
vakcinačních kmenů. 

 
2. Vakcinace a revakcinace musí být ukončena nejpozději 3 týdny před plánovaným 

zastavením nosnic do snášky. 
 

3. V případě opakované vakcinace před další snáškovým cyklem se nesmí používat živé 
atenuované vakcíny. 



ExF203 
 
Vakcinace inaktivovanou vakcínou. 
 
Vakcinace v reprodukčních chovech kura domácího (Gallus gallus) je dobrovolná. 

Při výběru vakcíny je nutno dodržet následující podmínky: 

1. Používané vakcíny musí mít platnou registraci Ústavem pro státní kontrolu veterinárních 
biopreparátů a léčiv v Brně (dále jen ÚSKVBL Brno) a musí splňovat požadavky 
nařízení Komise (ES) č. 1177/2006. Dávkování, způsob aplikace a použití u věkových 
kategorií je stanoveno výrobcem vakcíny. Živé atenuované vakcíny proti salmonelám se 
nesmí použít, pokud výrobce neposkytne vhodnou metodu pro bakteriologické odlišení 
terénních a vakcinačních kmenů. 

 
2. Vakcinace a revakcinace musí být ukončena nejpozději 3  týdny před plánovaným zastavením 

nosnic do snášky. 
 

3. V případě opakované vakcinace před další snáškovým cyklem se nesmí používat živé 
atenuované vakcíny. 


