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Seznam bakteriologických vyšetření 
 
Klinický materiál odeslaný do laboratoře je zpracován dle standardních postupů (SOP) a vyšetření je kódováno dle sazebníku zdravotnických 
výkonů. 
O dalším vyšetřovacím postupu rozhoduje lékař se specializovanou způsobilostí v oboru lékařská mikrobiologie a v závisloti na tom narůstá počet 
výkonů. 
Materiál je v laboratoři uchováván minimálně do odeslání výsledků. 
Doba odezvy (doba od přijetí materiálu do uvolnění výsledku) se liší dle náročnosti vyšetření. V tabulce je uvedena optimální doba odezvy, která se 
může při pozitivním nálezu prodlužovat. 
 
Seznam bakteriologických vyšetření 
Krev (hemokultura) a cévní katetr str. 2 
Dýchací trakt str. 3-4 
Gastrointestinální trakt str. 5 
Urogenitální trakt str. 6 
Močový trakt str. 7 
Likvor str. 8 
Oko, ucho, kůže, sliznice, rána str. 8 
Hnis, obsah patologických dutin, primárně sterilní tělesné tekutiny, tkáně, drény str. 8 
 
Zkratky 
pt pokojová teplota (15-30ºC) 
cht chadničková teplota (2-8ºC) 
T transport materiálu 
U uchování materiálu 
OKMI oddělemí klinické mikrobiologie a imunologie (odběrové místo FB) 
 
Kontakt 
Telefon: 485 313 020 
Služba : 485 313 033 
ATB     : 485 313 029 
 
Změny od poslední verze jsou vyznačeny zlutě 
Vyšetření v urychleném režimu jsou vyznačeny červeně 
 
 
Aktualizace: 27.5.2020 
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Krev (hemokultura) a cévní katetr 

Vyšetření (materiál) Odběrová souprava 
Max doba 

transportu (T) a 
uchování (U) 

Doba odezvy 
Základní kódy 
zdravotních 

výkonů 

Kultivační vyšetření stěru  z  kůže  před  
odběrem hemokultury 

Transportní souprava s AMIES mediem a 
sterilním tamponem na plastové tyčince 

T: 2hod při pt 

U: 24 (48) hod při pt  
24-96hod 82011 

Hemokultivace v automatickém kultivačním 
systému BACTEC - kultivační  vyšetření + 
mikroskopie (krev, dialyzát, jiná primárně 
sterilní tekutina) 

Speciální lahvičky BACTEC Plus Aerobic + 
Lytic Anaerobic a  Peds Plus 

T: 2hod při pt 

U: 24 (48) hod při pt  
6hod-8dní 2 x 82037 

Kultivační  vyšetření  cévního  katetru 
(konec venozního, arteriálního, dialyzačního 
katetru) 

Sterilní zkumavka n. kontejner 10-15ml 

nasucho 

T: 2hod při pt 

U: 24hod při cht 

dílčí: 24hod  

zákl.: 48-120hod 
82011 
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Dýchací trakt 

Vyšetření (materiál) Odběrová souprava 
Max doba 

transportu (T) a 
uchování (U) 

Doba odezvy 
Základní kódy 
zdravotních 

výkonů 

Kultivační  vyšetření  výtěru  z  krku (patrové 
oblouky, tonsily) 

Transportní souprava s AMIES mediem a 
sterilním tamponem na plastové tyčince 

T: 2hod při pt 

U: 24 (48) hod při pt  

dílčí: 24hod  

zákl.: 48-96hod 
82017 

Kultivační  vyšetření  výtěru  z  nosu 
Transportní souprava s AMIES mediem a 
sterilním tamponem na plastové tyčince 

T: 2hod při pt 

U: 24 (48) hod při pt  

dílčí: 24hod  

zákl.: 48-96hod 
82017 

Kultivační  vyšetření  výtěru  z nosohltanu 
Transportní souprava s AMIES mediem a 
sterilním tamponem na plastové tyčince 

T: 2hod při pt 

U: 24 (48) hod při pt  

dílčí:24-48hod 

zákl.: 48-96hod 
82017 

Průkaz Bordetella sp. (PCR, ev. kultivační 
vyšetření odběru z hrtanu) 

Transportní souprava se sterilním tamponem 
na drátku nebo sterilní zkumavka n. kontejner 

se sterilním fyziologickým roztokem 

Pouze po 
telefonické 
domluvě 

Odběr na OKMI 

2 až 14dní 
82041 

ev. 82017 

Kultivační vyšetření punktátu 
z paranasálních dutin + mikroskopie 

Sterilní injekční stříkačka s jehlou uzavřenou 
KOMBI zátkou 

T: 2hod při pt 

U: 24hod při cht 

dílčí: 24hod  

zákl.: 48-96hod 

anaerob:2-14dní 

2 x 82049 

82011 

Kultivační  vyšetření  sputa + mikroskopie 
(sputum běžné, odsáté) 

Sterilní zkumavka n. kontejner 10-15ml 
T: 2hod při pt 

U: 24hod při cht 

dílčí: 24hod  

zákl.: 48-96hod 

82049 

82019 

Kultivační  vyšetření  bronchiálního sekretu 
+ mikroskopie 

Sterilní zkumavka n. kontejner 10-15ml 
T: 2hod při pt 

U: 24hod při cht 

dílčí: 24hod  

zákl.: 48-120hod 

820149 

82011 

Kultivační  vyšetření  bronchoalveolární 
laváže + mikroskopie 

Sterilní zkumavka n. kontejner 10-15ml 
T: 2hod při pt 

U: 24hod při cht 

dílčí: 24hod  

zákl.: 48-120hod 

anaerob:2-14dní 

82049 

82011 

Kultivační  vyšetření  tracheální odsávací 
cévky (konec tracheální odsávací cévky, 
endotracheální rourky) 

Sterilní zkumavka n. kontejner 10-15ml 

Nasucho 

T: 2hod při pt 

U: 24hod při cht 

dílčí: 24hod  

zákl.: 48-120hod 
82011 

Kultivační vyšetření stěru z trachey, ev. 
bronchu 

Transportní souprava s AMIES mediem a 
sterilním tamponem na plastové tyčince 

T: 2hod při pt 

U: 24 (48) hod při pt  

dílčí: 24hod  

zákl.: 48-120hod 
82011 
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Kultivační vyšetření stěru z okolí 
tracheostomie 

Transportní souprava s AMIES mediem a 
sterilním tamponem na plastové tyčince 

T: 2hod při pt 

U: 24 (48) hod při pt  

dílčí: 24hod  

zákl.: 48-96hod 
82011 

Průkaz antigenu Legionella pneumophila v 
moči 

Sterilní zkumavka n. kontejner 10-15ml 

T: 2hod při pt 

U: 24hod při pt nebo 
max 14dní při cht 
(likvor max 7dní) 

Telefonicky do 
1hod  po příjmu na 
oddělení 

zákl.: 24hod. 

82117 

Průkaz antigenu Streptococcus pneumoniae 
v moči 

Sterilní zkumavka n. kontejner 10-15ml 

T: 2hod při pt 

U: 24hod při pt nebo 
max 14dní při cht 
(likvor max 7dní) 

Telefonicky do 
1hod  po příjmu na 
oddělení 

zákl.: 24hod. 

82117 
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Gastrointestinální trakt 

Vyšetření (materiál) Odběrová souprava 
Max doba 

transportu (T) a 
uchování (U) 

Doba odezvy 
Základní kódy 
zdravotních 

výkonů 

Základní  kultivační  vyšetření  výtěru  
z rekta 

(stolice) 

Transportní souprava s AMIES mediem a 
sterilním tamponem na plastové tyčince 

(sterilní kontejner 10-15ml) 

T: 2hod při pt 

U: 24 (48) hod při pt  

(U: 24hod při cht) 

dílčí: 24hod  

zákl.: 48-96hod 

82013 

82031 

Rozšířené  kultivační  vyšetření  výtěru  
z rekta 

(stolice) 

Transportní souprava s AMIES mediem a 
sterilním tamponem na plastové tyčince 

(sterilní kontejner 10-15ml) 

T: 2hod při pt 

U: 24 (48) hod při pt  

(U: 24hod při cht) 

dílčí: 24hod  

zákl.: 48-120hod 

82013 

2 x 82031 

82029 

Cílený kultivační průkaz Campylobacter spp. 
z výtěru rekta 

(stolice) 

Transportní souprava s AMIES mediem a 
sterilním tamponem na plastové tyčince 

(sterilní kontejner 10-15ml) 

T: 2hod při pt 

U: 24 (48) hod při pt  

(U: 24hod při cht) 

48hod 82013 

Cílený kultivační průkaz Yersinia spp. 
z výtěru rekta 

(stolice) 

Transportní souprava s AMIES mediem a 
sterilním tamponem na plastové tyčince 

(sterilní kontejner 10-15ml) 

T: 2hod při pt 

U: 24 (48) hod při pt  

(U: 24hod při cht) 

48-120hod 82013 

Průkaz  toxinu  A,B  a antigenu Clostridium 
difficile ze stolice 

Sterilní kontejner 10-15ml 
T: 2hod při pt 

U: 24hod při cht 

Telefonicky do 
1hod  po příjmu na 
oddělení 

zákl.: 24hod. 

82117 

82083 

Průkaz  Helicobacter pylori ze sliznice  
žaludku - mikroskopicky + ureázový test 

Sterilní zkumavka n. kontejner 10-15ml 
s fyziologickým roztokem 

T: 2hod při pt 

U: 24hod při cht 
4-48hod 

2 x 82049 

82057 

Kultivační vyšetření obsahu žaludku Sterilní zkumavka n. kontejner 10-15ml 
T: 2hod při pt 

U: 24hod při cht 

dílčí: 24hod  

zákl.: 48-96hod 
82011 
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Urogenitální trakt 

Vyšetření (materiál) Odběrová souprava 
Max doba 

transportu (T) a 
uchování (U) 

Doba odezvy 
Základní kódy 
zdravotních 

výkonů 

Základní kultivační  vyšetření  výtěrů  
z  cervixu, vaginy, uretry 

Transportní souprava s AMIES mediem a 
sterilním tamponem na plastové tyčince 

T: 2hod při pt 

U: 24(48) hod při pt 
Odběry i na OKMI 

dílčí: 24hod  

zákl.: 48-120hod 

82011 

(82049) 

Cílený kultivační průkaz Mycoplasma 
hominis a Ureaplasma urealyticum z výtěru 
cervixu, vaginy, uretry 

Speciální odběrová souprava Odběr na OKMI 48-72hod. 
82231 

82233 

Cílený PCR průkaz Trichomonas vaginalis 
a/nebo Chlamydia trachomatis z výtěru 
vaginy, uretry 

Sterilní tampon na tyčince Odběr na OKMI 2-7dní 82041 

Cílený kultivační průkaz Neisseria 
gonorrhoeae z výtěru cervixu, vaginy, 
uretry, rekta, krku (+ mikroskopie při odběru 
v mikrobiologické ordinaci) 

Transportní souprava s AMIES mediem a 
sterilním tamponem na plastové tyčince 

 

(sterilní zkumavka n. kontejner 10-15ml) 

Nejlépe při odběru 
na OKMI 

T: 2hod při pt 

U: 24 (48) hod při pt 

dílčí: 24-48hod 

zákl.:3-7dní 
82025 

Cílený kultivační screening Streptococcus 
agalactiae (GBS) (vaginorektální výtěr) 

Transportní souprava s AMIES mediem a 
sterilním tamponem na plastové tyčince 

T: 2hod při pt 

U: 24 (48) hod při pt 
Odběry též 
v mikrobiologické 
ordinaci 

dílčí: 24hod 

zákl.:48-72hod 
82011 

Základní kultivační vyšetření plodové vody, 
placenty a lochií 

Transportní souprava s AMIES mediem a 
sterilním tamponem na plastové tyčince 

 

Sterilní zkumavka n. kontejner 10-15ml 

T: 2hod při pt 

U: 24 (48) hod při pt 
 

U: 24hod při cht 

dílčí: 24hod  

zákl.: 48-120hod 
82011 

Kultivační vyšetření ejakulátu + mikroskopie Sterilní zkumavka n. kontejner 10-15ml 
T: 2hod při pt 

U: 24hod při cht 

dílčí: 24hod 

zákl.:48-120hod 

82049 

82011, 82025 

Mikroskopie vaginálního sekretu (výtěr 
z vaginy) 

Sterilní tampon na tyčince Odběr na OKMI 

24hod. (při 
souběžné 
kultivaci až 
120hod.) 

2 x 82056 
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Močové ústrojí 

Vyšetření (materiál) Odběrová souprava 
Max doba 

transportu (T) a 
uchování (U) 

Doba odezvy 
Základní kódy 
zdravotních 

výkonů 

Kultivační  vyšetření  moče (střední proud, 
cévkovaná moč, moč z permanentního 
katetru, moč z nefrostomie nebo urostomie) 

Sterilní zkumavka n. kontejner 10-15ml 
T: 2hod při pt 

U: 24hod při cht 
24-96hod 82015 

Kultivační vyšetření moče soupravou Uricult 
(Uricult + moč) 

Nádobka Uricult Trio 
Kult. 24hod,35ºC 

T: 2hod při pt 
24-96hod 82015 

Moč ve sterilní zkumavce n. kontejneru 10-
15ml 

U: 24hod při cht 

Cílený kultivační průkaz Mycoplasma 
hominis a Ureaplasma  urealyticum z moče 

Sterilní zkumavka n. kontejner 10-15ml 
T: 2hod při pt 

U: 24hod při cht 
48-72hod. 

82231 

82233 

Cílený kultivační průkaz Neisseria 
gonorrhoae z moče 

Sterilní zkumavka n. kontejner 10-15ml 
T: 2hod při pt 

U: 24hod při cht 

dílčí: 24-48hod 

zákl.:3-7dní 
82015 
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Likvor 

Vyšetření (materiál) Odběrová souprava 
Max doba 

transportu (T) a 
uchování (U) 

Doba odezvy 
Základní kódy 
zdravotních 

výkonů 

Kultivační  vyšetření  likvoru + mikroskopie Sterilní zkumavka n. kontejner 10-15ml T: 2hod při pt 

mikroskop.:1hod 

dílčí: 24hod 

zákl.:48-120hod 

4 x 82049 

82021 

 

Oko, ucho, kůže, sliznice, rána 

Vyšetření (materiál) Odběrová souprava 
Max doba 

transportu (T) a 
uchování (U) 

Doba odezvy 
Základní kódy 
zdravotních 

výkonů 

Kultivační vyšetření výtěrů a stěrů: ucho 
(zevní zvukovod, střední ucho), oko 
(spojivkový vak, rohovkový vřed),  kůže, 
sliznice, rána,  aj. 

Transportní souprava s AMIES mediem a 
sterilním tamponem na plastové tyčince 

T: 2hod při pt 

U: 24 (48) hod při pt  

dílčí: 24hod  

zákl.: 48-120hod 

anaerob:2-14dní 

82011 

 

Hnis, obsah patologických dutin, primárně sterilní tělesné tekutiny, tkáně, drény 

Vyšetření (materiál) Odběrová souprava 
Max doba 

transportu (T) a 
uchování (U) 

Doba odezvy 
Základní kódy 
zdravotních 

výkonů 

Kultivační  vyšetření + mikroskopie: hnis,   
punktát,  obsah drénu, tkáň,  aj. 

Sterilní zkumavka n. kontejner 10-15ml 

Pro anaerobní vyšetření: sterilní injekční 
stříkačka uzavřená KOMBI zátkou 

T: 2hod při pt 

U: 24hod při cht 

dílčí: 24hod  

zákl.: 48-120hod 
 

anaerob:2-14dní 

2 x 82049 

82011 
 

82027 

Kultivační vyšetření drénu Sterilní zkumavka n. kontejner 10-15ml 
T: 2hod při pt 

U: 24hod při cht 

dílčí: 24hod 

zákl.:48-120hod 

2 x 82049 

82011 

 

Screening MDR bakterií (ESBL, AmpC, CPE, MRSA, VRSA, VRE) – výtěr nosu, výtěr rekta, jiné 

 
 


