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SCHOK

předvyplněná žádanka

Chovatel

krve + tatáž žádanka potvrzená veterinářem

SVÚ Jihlava

GENOTYPIZACE
Obecné schéma



odběrová zkumavka s antikoagulantem K2 EDTA

(na žádost zdarma poskytuje SVÚ Jihlava)

• jiné typy zkumavek
s antikoagulantem EDTA ..................... LZE

• zkumavky s jinými antikoagulanty
(citrát sodný, heparin) ........................ NELZE

• zkumavky bez antikoagulantu
(hemos) .............................................. NELZE

OPTIMÁLNÍ vzorkovnice
(zasílá SVÚ)

GENOTYPIZACE
Krve

Sraženou krev nelze vyšetřit!

Příklady vhodných zkumavek s K2 nebo K3EDTA



Odběr vzorků (krve)
Žádně označit zkumavky (aby nedošlo ke smazání označení)

pořadovým číslem vzorku podle žádanky (lépe i ušním číslem zvířete)

Požadované množství krve je označeno na zkumavce zelenou 
šipkou (viz. obrázek), při větším objemu je možné, že antikoagulant 
nezabrání sražení krve

Důkladně protřepat zkumavku s krví, aby došlo ke správnému 
promíchání s antikoagulantem

Dostačující objem pro vyšetření je 1 ml nesražené krve, pokud se 
používají zkumavky o menším objemu (0,5ml), je ideální odebrat dvě 
vzorkovnice od jednoho zvířete

odeslání vzorků na SVÚ Jihlava

svoznou linkou SVÚ Jihlava, poštou

GENOTYPIZACE
Krve

antikoagulant

Sraženou krev nelze vyšetřit!



předvyplněná žádanka SCHOK

JEDINÝ PLATNÝ formulář

GENOTYPIZACE
Žádanka a odběr

příklad vhodně zpracované žádanky a odběru

1. krve očíslovány podle žádanky

2. neodebraný vzorek škrtnut

3. potvrzeno veterinářem

4. telefonní kontakt na veterináře,
lépe i na chovatele

• zvířata R1 na konci žádanky

1.

1.

2.

3.
4.



GENOTYPIZACE
Nejčastější problémy

• jsou zvířata schválena SCHOK ?
• jsou vyznačena zvířata R1 ?

ručně vypsaná žádanka

používat předvyplněnou
žádanku SCHOK

nesprávný formulář



GENOTYPIZACE
Nejčastější problémy

• zmatené značení vzorků
• zvířata R1 ideálně na konci žádanky

přečíslované a 
jinak seřazené vzorky

odebírat a značit krve podle 
předvyplněné žádanky SCHOK

přečíslované a 
připsané vzorky

Další problémy

• nevhodné zkumavky

• nerozlišitelná čísla vzorků
na krvích (6 a 9)

• 2x totéž číslo vzorku na krvi, 
jiný vzorek chybí

• více / méně krví než je vzorků 
na žádance

• smazané/odlepené označení 
zkumavek



PARENTITA
Obecné informace• provádí se až po hotové genotypizaci

všech zúčastněných zvířat

• bez odběru vzorků
(jsou využívány vzorky archivované na SVÚ Jihlava)

• žádanku na SVÚ Jihlava posílá SCHOK
bez přímé účasti chovatelů a veterinářů



SVÚ JIHLAVA
Užitečné kontakty

Mgr. Tomáš Pecka genotypizace,  
parentita

775 408 113
567 143 283

pecka@svujihlava.cz

Mgr. Hana Plodková genotypizace,  
parentita

770 102 532 
567 143 119

plodkova@svujihlava.cz

Mgr. David Opavský
genotypizace,  
parentita

567 143 245 opavsky@svujihlava.cz

Mgr. Bronislav Šimek
vedoucí oddělení
molekulární biologie

567 143 277 simek@svujihlava.cz

Ústředna
objednávky zkumavek, 
svozné linky

567 143 111 -

Obecný email pro komunikaci 
(příjem žádanek, posílání výsledků)

ovce@svujihlava.cz
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