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Seznam  mykologických vyšetření 
 
Klinický materiál odeslaný do laboratoře je zpracován dle standardních postupů (SOP) a vyšetření je kódováno dle sazebníku zdravotnických 
výkonů. 
Další vyšetřovacím postupem může narůst 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.  
 
 
Zkratky 
pt pokojová teplota (15-30ºC) 
cht chladničková teplota (2-8ºC) 
T transport materiálu 
U uchování materiálu 
 
 
Kontakt 
Telefon laboratoř mykologie: 485 312 394 
Telefon MUDr.Jana Doležalová, mykologie : 485 312 399 
Telefon odběrová ordinace  : 485 313 021 
 
 
 
Aktualizace : 8.12.2020  změny od poslední verze jsou zvýrazněny modře. 
 

 
  
 
 
 
 

Seznam mykologických vyšetření 
 

 
Viz str. 2-4 
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Vyšetření (materiál) Odběrová souprava 

Max doba 
transportu (T) a 

uchování (U) 

Výsledek 
dílčí 

Výsledek 

základní-
doba odezvy 

Základní kódy 
vyšetření 

Mykologické kultivační  vyšetření  výtěru  
z nosu, krku, jazyka, bukální sliznice, 
ústních koutků, dutiny ústní, vagíny, glans 
penis, recta, jiný výtěr ze sliznice, kůže 
(odběr též v odběrovém místě OKMI) 

sterilní tampon na tyčince 
v transportním médiu 

T: 5 hod při pt 

U: 24 hod při pt  
48 hod 14 dní 98 111 

Mykologické kultivační vyšetření výtěru 
z ucha (odběr též v odběrovém místě OKMI) 

sterilní tampon na tyčince 
v transportním médiu 

T: 5 hod při pt 

U: 24 hod při pt  
48 hod 14 dní 98 111 

Mykologické kultivační  vyšetření  výtěru  
z oka- spojivkového vaku (odběr též 

v odběrovém místě OKMI) 

sterilní tampon na drátku 
v transportním médiu 

T: 5 hod při pt 

U: 24 hod při pt  
48 hod 14 dní 98 111 

Mykologické kultivační vyšetření seškrabu 
z rohovky + mikroskopie 

(na telefonické objednání) 

odběr provádí oční lékař 
v ambulanci  

ihned 
transportováno 
do laboratoře 

48 hod  3-6 týdnů 98 111, 82049 

Mykologické kultivační vyšetření stěru 
z rány 

sterilní tampon na tyčince 
v transportním médiu  

T: 5 hod při pt 

U: 24 hod při cht 
48 hod 

14 dní 

 
98 111 

Mykologické kultivační vyšetření stolice  

+ mikroskopie 

sterilní kontejner, zkumavka 

10-15 ml 

T: 5 hod při pt 

U: 24 hod při cht 
48 hod 14 dní 98 111, 2 × 82049 

Mykologické kultivační  vyšetření  
žaludečního obsahu + mikroskopie 

sterilní kontejner, zkumavka 

10-15 ml 

T: 5 hod při pt 

U: 24 hod při cht 
48 hod 14 dní 98 111, 2 × 82049 

Mykologické kultivační  vyšetření  hnisu, 
punktátu  + mikroskopie 

sterilní kontejner, zkumavka 
10-15 ml 

T: 5 hod při pt 

U: 24 hod při cht 
48 hod 14 dní 98 111, 2 × 82049 

Mykologické kultivační vyšetření 
mozkomíšního moku + mikroskopie 

sterilní kontejner,  zkumavka 
10-15 ml 

T: co nejrychleji 

U: 24 hod při 
pokojové teplotě 

48 hod 14 dní 98 111, 2 × 82049 

Mykologické kultivační  vyšetření tkáně  

+ mikroskopie  

sterilní kontejner, zkumavka, pokud 
hrozí vysušení, vzorek se  zalije 
sterilním fyziologickým roztokem 

T: 5  při pt 

U: 24 hod při cht 
48 hod 14 dní 98 111, 2 × 82049 
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Vyšetření (materiál) Odběrová souprava 

Max doba 
transportu (T) a 

uchování (U) 

Výsledek 
dílčí 

Výsledek 

základní-
doba odezvy 

Základní kódy 
vyšetření 

Mykologické kultivační  vyšetření  biopsie 
ze zažívacího traktu 

ve sterilním kontejneru nebo 
zkumavce 10-15 ml,  malý vzorek 
tkáně, pokud hrozí vysušení vzorek 
se zalije sterilním fyziologickým 
roztokem 

T: 5 hod při pt 

U: 24 hod při cht 
48 hod 14 dní 98 111 

Mykologické kultivační vyšetření moči 
sterilní kontejner, zkumavka  

10-15 ml 

T: 5 hod při pt 

U: 24 hod při pt  
48 hod 14 dní 98 111 

Mykologické kultivační vyšetření ) + 
mikroskopie: 

sputum, sputum odsáté, bronchiální 
sekret, aspirát z bronchů, 
bronchoveolární laváž(BAL)  

sterilní kontejner,  zkumavka  

10-15 ml 

T: 5 hod pt 

U: 24 hod při cht 
48 hod  14 dní 98 111, 820 49 

Mykologické kultivační vyšetření 
tracheální odsávací cévky 

sterilní kontejner, zkumavka 

10-15 ml 

T: 5 hod při pt 

U: 24 hod při cht 
48 hod 14 dní 98 111 

Mykologické kultivační vyšetření nehtů + 
mikroskopie 

 

doporučujeme odběry na OKMI, 
jinak odebrané kousky nehtů a 
nehtových hyperkeratóz ve 
sterilním kontejneru, zkumavce  

10-15 ml 

T: v den odběru 
     při pt      

U: 48 hod při pt 

1-3 týdny 4-8 týdnů 98 111, 820 53 

Mykologické kultivační vyšetření kožních 
šupin, vlasů , chloupků + mikroskopie 

 

doporučujeme odběry na OKMI , 
jinak odebrané kožních šupinky, 
bazální části vlasů, chloupků ve 
sterilním kontejneru, 

 zkumavce 10-15 ml 

T: v den odběru 
     při pt      

U: 48 hod při pt 

1-3 týdny 4-8 týdnů 
98111, 820 53 

 

Mykologické kultivační vyšetření stěru 
z kožních pustulek a puchýřků, z ložisek 
na kůži a hnisu z nehtové ploténky  

(jako součást vyšetření kůže a nehtů  při 
podezření na dermatofytózu ) 

doporučujeme odběry na OKMI , 
jinak sterilní tampon na tyčince 
v transportním médiu 

u zaslaného stěru je třeba na 
průvodce uvést podezření na 
dermatofytózu 

T: 5 hod při pt 

U: 24 hod při cht 
1-3 týdny 4-8 týdnů 98111 
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Vyšetření (materiál) Odběrová souprava 

Max doba 
transportu (T) a 

uchování (U) 

Výsledek 
dílčí 

Výsledek 

základní-
doba odezvy 

Základní kódy 
vyšetření 

Dourčení kmene kvasinky z  
bakteriologické kultivace 

Kmen kvasinky na kultivačním 
mediu 

kmen předán k 
dourčení 

v den 
předání  

24 hod –  

10 dnů 
98 117, 82060 

Dourčení  kmene  plísně  Kmen plísně na kultivačním mediu 
kmen předán  

k dourčení 

v den 
předání 

24 hod - 14 
dnů (4 týdny) 

98 119, 82060 

Mykologické mikroskopické vyšetření 
kožních šupinek - otiskový preparát na 
průkaz Malassezia sp (Pityriasis 
versicolor) 

(odběr v odběrové ordinaci OKMI) 

     /   / 4 hod 

72 hod- 4 
týdny (jako 

součást 
vyšetření) 

820 53 

Mykologické kultivační vyšetření stěru z 
prostředí 

stěr v mykologickém transportním 
mediu  

T: v den odběru 

U: 24 hod při pt 
48 hod 3 - 6 týdnů 98 111 

Mykologické kultivační vyšetření spadu z 
prostředí 

Petriho miska se Sabouraudovým 
agarem 

T: v den odběru 

U: 24 hod při pt 
48 hod 1-6 týdnů 98 111 

Mykologické kultivační vyšetření otisku 
rukavice 5 prstů  

Petriho miska se Sabouraudovým 
agarem 

T: v den odběru 

U: 24 hod při pt 
48 hod 1-6 týdnů 98 111 

 
 
 
 
 

Zprostředkovaná vyšetření 

Vyšetření galaktomananu v séru (metoda  ELISA), možno též vyšetřit 

BAL(bronchoalveolární laváž),  likvor, punktát 
Podrobně viz Zásady odběru materiálu pro mykologické vyšetření 

Vyšetření  Pneumocystis jirovecii , mikroskopie + PCR 

v BAL, výplachu z dutiny ústní, tracheální odsávací cévce, sputu 
Podrobně viz Zásady odběru materiálu pro mykologické vyšetření 

                                                                                                                                                                                                                                                              
 

☼☼☼ 


