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Postup odběru vzorků pro bakteriologické vyšetření na původce  

nakažlivé metritidy klisen (CEM, Taylorella equigenitalis) 

Vzorky pro kultivační vyšetření na původce CEM se odebírají z predilekčních míst, kterými jsou u klisny 

sinus clitoridis a fossa clitoridis a u hřebce ostium urethrae, fossa glandis a sliznice preputia.  

Každý vzorek je potřeba odebrat samostatně pomocí sterilního tamponu (do laboratoře se zasílají dva vzorky k 

vyšetření klisny a tři vzorky k vyšetření hřebce). Tampon zaveďte do predilekčního místa a několik sekund opatrně 

rotujte, poté přeneste tampon do zkumavky s transportním médiem. Vzorky se odebírají dvakrát po sobě.  

Není-li stanoveno jinak, je interval mezi odběry nejméně sedm dnů. 

Odběrová souprava: odběrový tampon a zkumavka s transportním médiem obsahujícím aktivní uhlí     

(AMIES Agar Gel Medium Transport Swab with charcoal) 

 

Uchování a transport vzorků: vzorek uchovejte při chladničkové teplotě 2 – 8 °C a doručte do 48 hodin  

od odběru do laboratoře  

Objednávka laboratorního vyšetření: SVS - objednávka laboratorního vyšetření (vzor č. 1) 

Jak dopravit vzorek do laboratoře?  

 svoznými linkami SVÚ JIHLAVA (více informací k dopravě naleznete ZDE) 

 kurýrní službou TNT nebo Biopharm 

 osobně na recepci našich pracovišť v Jihlavě nebo v Českých Budějovicích 

 

 
 

http://www.svujihlava.cz/data/fotogalerie/files/01-objednavka-laboratorniho-vysetreni-vzorku-2018-02-07-pdf.pdf
http://www.svujihlava.cz/doprava-a-prijem-vzorku/nase-svozne-linky
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Pro jaké účely se vzorek odebírá? 

A. STÁTNÍ ZAKÁZKA 

 Odběr vzorků se provádí dle kódů Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace.  

 Vyšetření dle kódů EpE200, EpE201, EpE202, EpE210 a EpE220 je hrazeno ze státního rozpočtu.  

 Vyšetření dle kódu ExE210 je hrazeno chovatelem. 

EpE200   NAKAŽLIVÁ METRITIDA KONÍ 

Dárcovští hřebci ve střediscích pro odběr spermatu v souladu s přílohou II částí 4 kapitolou I odst. 1 nařízení 

Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/686. 

EpE201   NAKAŽLIVÁ METRITIDA KONÍ 

Klisny 2× v intervalu 14 dnů poprvé zařazené do plemenitby nebo klisny jalové z předchozí sezóny a klisny po 

roční reprodukční pauze. Vyšetření se provádí ze vzorku stěru a výtěru odebraných z predilekčních míst sliznice 

dle přílohy II části 4 kapitoly II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/686. 

EpE202   NAKAŽLIVÁ METRITIDA KONÍ  

Klisny zapuštěné dodatečně zjištěnými pozitivními hřebci 2× v intervalu 14 dnů. Vyšetření se provádí ze vzorku 

stěru a výtěru odebraných z predilekčních míst sliznice dle přílohy II části 4 kapitoly II nařízení Komise v přenesené 

pravomoci (EU) 2020/686. 

EpE210   NAKAŽLIVÁ METRITIDA KONÍ 

Klisny po zmetání 2× v intervalu 14 dnů. První odběr se provede bezprostředně po zmetání, nejpozději však do 

10 dnů od zmetání. Vyšetření se provádí ze vzorku stěru a výtěru odebraných z predilekčních míst sliznice dle 

přílohy II části 4 kapitoly II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/686. 

EpE220   NAKAŽLIVÁ METRITIDA KONÍ 

Při podezření z nákazy nebo nakažení se vyšetřují zmetci, případně plodové obaly, jestliže matka je neznámá. 

Rozsah vyšetření stanoví KVS SVS. 

ExE210   NAKAŽLIVÁ METRITIDA KONÍ 

a) Klisny původně při laboratorním vyšetření negativní, zapuštěné negativním hřebcem, které měly fyziologický 

průběh gravidity, neměly poporodní komplikace svědčící pro tuto nákazu, musí být klinicky vyšetřeny a v 

případě negativního výsledku tohoto vyšetření mohou být bez předchozího laboratorního vyšetření 

zapuštěny, v ostatních případech (změny při klinickém vyšetření) 1× před prvním zapuštěním v sezóně; 

b) Plemenní hřebci v přirozené plemenitbě před zahájením připouštěcí sezóny; 

c) Plemenní hřebci v připouštěcí sezóně před změnou chovatele (hospodářství). 

 

B. KOMERČNÍ ZAKÁZKA 

V případě vyšetření na CEM pro komerční účely využijte objednávku laboratorního vyšetření SVÚ JIHLAVA. 

 

 

 

 

Zpracovali: MVDr. Kateřina Beranová, MVDr. Šimon Friedrich 

Státní veterinární ústav Jihlava, 2022 

https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/metodika-kontroly-zdravi-zvirat-a-vakcinace/
http://www.svujihlava.cz/data/fotogalerie/files/objednavka-laboratorniho-vysetreni-obecna-zdravi-zvirat.pdf

