
LABORATOŘ VYŠETŘENÍ
ODESÍLANÝ 
MATERIÁL

TRANSPORTNÍ 
PODMÍNKY NA 

OKB

SKLADOVACÍ 
PODMÍNKY

ZPŮBOB PŘEPRAVY ZPŮSOB ODESLÁNÍ

CALCULI, RNDr.T.Kořistková, Vránova 172, PS 20, Brno 62100, tel.: 
549271511

rozbor kamínek
transportni box 
2°C - 25°C

laboratorní teplota  
15°C - 25°C

obálka pošta, denně

Endokrinologický Ústav (RNDr.B.Bendlová), Národní třída 8, 11694 
Praha 1, tel.:224905111

nm vyšetření v 
endokrynologii

plazma
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C
transp. box s 
nachlazenou vložkou

sanitka, pátek 06:00

Endokrinologický Ústav (RNDr.B.Bendlová), Národní třída 8, 11694 
Praha 1, tel.:224905111

feochromocytom plazma
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C
transp. box s 
nachlazenou vložkou

sanitka, pátek 06:00

Endokrinologický Ústav, Mgr. J.Včelák, RNDr.B.Bendlová, Národní 
třída 8, 11694 Praha 1, tel.:224905111

dle požadavku izolovaná DNA
bez zvláštních 
podmínek

lednice  2°C - 8°C transportní box sanitka, pátek 06:00

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou,Patologie,pavilon 
H,(Ing.Nováková), Vídeňská 800, 14059 Praha 4,tel.:261 082 578

14-3-3 protein likvor
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C
transp. box s 
nachlazenou vložkou

sanitka, pátek 06:00

Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a TN, laboratoř 
molekulární genetiky, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč

dle požadavku izolovaná DNA
bez zvláštních 
podmínek

lednice  2°C - 8°C transportní box sanitka, pátek 06:00

FN Brno, Interní hematolo-onkologické centrun, Jihlavská 20, Brno 
62500, tel.:532233475

DNA-Wilsonova 
choroba

plazma
bez zvláštních 
podmínek

bez zvláštních 
podmínek

transportní box sanitka dle objednáni

FN Brno, Laboratoř metabolických poruch, Černopolní 9, Brno 662 
63, tel.: 532234625

alfa-1-antitrypsin   
DNA vyš.

plná krev
bez zvláštních 
podmínek

bez zvláštních 
podmínek

transportní box sanitka dle objednáni

FN Brno, OKB, Jihlavská 20, Brno 62500, tel.:532231111 dle požadavku
materiál dle 
požadavku

bez zvláštních 
podmínek

bez zvláštních 
podmínek

transportní box sanitka dle objednáni

FN Brno, odd. mikrobiologie, Jihlavská 20, Brno 62500, 
tel.:532233389

PCR Treponema 
pallidum

likvor
bez zvláštních 
podmínek

bez zvláštních 
podmínek

transportní box sanitka dle objednáni

FN Brno, Pracoviště dětské medicíny, Černopolní 9, Brno 662 63, 
tel.: 532231111

dle požadavku
materiál dle 
požadavku

bez zvláštních 
podmínek

bez zvláštních 
podmínek

transportní box sanitka dle objednáni

FN Brno, IHOK, Centrum molekulární biologie a genetiky, Sekce 
screeningu genetických onemocnění,  Černopolní 9, Brno 625 00, 
tel.: 532234623

dle požadavku izolovaná DNA
bez zvláštních 
podmínek

lednice  2°C - 8°C transportní box sanitka, úterý 10:30

FN Brno, Oddělení klinické biochemie, Jihlavská 20, Brno 62500, 
tel.:532233168 (příjem mat.)

vorikonazol plazma (zelená)
transportni box 
2°C - 25°C

mrazák -20°C
mraz. transportní box -
20°C

sanitka, pátek 06:00

FN Královské Vinohrady,  II.Interní klinika.Mudr.Urbanová, 
Škrobárova 1150/50,  10034 Praha 10, tel.:776170946

MODY diabetu
plazma 
(fialová),nestáčet

transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C
transp. box s 
nachlazenou vložkou

sanitka, pátek 06:00

I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
Tel. 588 441 111, E-mail: info@fnol.cz 
IČ: 00098892
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FNA 2 LFUK Motol , V úvalu 84, 150 06 Praha 5, tel.:224431111 MODY diabetu
plazma 
(fialová),nestáčet

transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C
transp. box s 
nachlazenou vložkou

sanitka, pátek 06:00

Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, neurogenetická 
laboratoř, V Úvalu 84,  15006 Praha 5, tel.:224431111

dle požadavku izolovaná DNA
bez zvláštních 
podmínek

lednice  2°C - 8°C transportní box sanitka dle objednáni

FN Motol,OKH (MUDr.Houdková), V Úvalu 84, 15006 Praha 5, tel.: 
224431111

genetické vyšetření
materiál dle 
požadavku

bez zvláštních 
podmínek

bez zvláštních 
podmínek

transportní box sanitka dle objednáni

Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, Ústav  
BIOLOGIE A LÉK. GENETIKY UK 2.LF A FN Motol, přednosta Mudr. 
Macek Milan, vyšetřuje Dr.Holubová, tel.:224 431 3548, 224 431 
3528.

dle požadavku izolovaná DNA
bez zvláštních 
podmínek

lednice  2°C - 8°C transportní box sanitka, pátek 06:00

FN Ostrava,krevní centrum-HLA Laboratoř, 17.listopadu 1790, 
Ostrava-Poruba 70852, tel.: 597371111

GIFT+GAT
sérum/může být i 
plazma/

transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C
transp. box s 
nachlazenou vložkou

sanitka, úterý 10:30

FN Ostrava, krevní centrum-HLA Laboratoř, 17.listopadu 1790, 
Ostrava-Poruba 70852, tel.: 597371111

granulocytání 
protilátky

sérum
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°Cvíce 
jak 2 dny zamrazit

transp. box s 
nachlazenou vložkou

sanitka, úterý 10:30

FN Ostrava, krevní centrum-HLA Laboratoř, 17.listopadu 1790, 
Ostrava-Poruba 70852, tel.: 597371111

leukocytární protilátky sérum
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C
transp. box s 
nachlazenou vložkou

sanitka, úterý 10:30

FN Ostrava, Ústav klinické farmakologie, 17.listopadu 1790, Ostrava-
Poruba 70852, tel.: 597371111

ZÚ Ústí n. Labem, 
odd. mol. biol.

sérum
transportni box 
2°C - 25°C

den v lednici, jinak 
stočit, stáhnout a 
zamrazit na -20°C

transp. box s 
nachlazenou vložkou

sanitka, úterý 10:30

FN Ostrava, Laboratoř DNA diagnostiky, 17.listopadu 1790, Ostrava-
Poruba 70852, tel.: 597371111

dle požadavku izolovaná DNA
bez zvláštních 
podmínek

lednice  2°C - 8°C transportní box sanitka dle objednáni

FN Ostrava, Ústav klinické farmakologie, 17.listopadu 1790, Ostrava-
Poruba 70852, tel.: 597371111

léčiva,amikacin,genta
micin,vankomycin

sérum
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C sanitka, úterý 10:30

FN Plzeň, NRL pro lékařskou mykologii, Edvarda Beneše 13,  Plzeň 
30599, tel.:37710 3291

EAA sérum
bez zvláštních 
podmínek

bez zvláštních 
podmínek

transportní box sanitka dle objednáni

FN svaté Anny, Ústav klinické imunologie a alergologie, Pekařská 53, 
Brno 656 91, tel.:543 183 138

WAS protein sérum
bez zvláštních 
podmínek

bez zvláštních 
podmínek

transportní box sanitka dle objednáni

FN svaté Anny, Ústav klinické imunologie a alergologie, Pekařská 53, 
Brno 656 91, tel.:543 183 138

WAS protein plazma
bez zvláštních 
podmínek

bez zvláštních 
podmínek

transportní box sanitka dle objednáni

FN Ostrava, Ústav laboratorní diagnostiky, Oddělení klinické 
farmakologie, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba, tel.: 
597374394

hladina antimykotik sérum
transportni box 
2°C - 25°C

mrazák -20°C,  
stočit,stáhnout, 
zamrazit

mraz.trans.box -20°C sanitka, úterý 10:30

FN svaté Anny, Ústav klinické imunologie a alergologie, Pekařská 53, 
Brno 656 91, tel.:543 183 138

Protilátky proti 
bakt.antigenům-
Haemophilus,pneumo
kok/PCP/,tetanický 
toxid

sérum
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C
vydrží v lednici, 
transport s nachlazenou 
vložkou, nemrazí se.

sanitka, pátek 06:00              
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Genetická laboratoř, Centrum kardiovaskulární a transplantační 
chrurgie Brno, Výstavní 17/19, Brno 60300, tel.:543182546

dle požadavku izolovaná DNA
bez zvláštních 
podmínek

lednice  2°C - 8°C transportní box sanitka dle objednáni

Interimun s.r.o., Kavanova 438, Pardubice 17-Rosice 53351, tel.: 
466644000     

antigangliosidové 
protilátky (neurol.lab.)

sérum
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C obálka pošta, denně

Interimun s.r.o., Kavanova 438, Pardubice 17-Rosice 53351, tel.: 
466644000     

antigangliosidové 
protilátky (neurol.lab.)

likvor
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C obálka pošta, denně

Labtech s.r.o., Rudé armády 637, Paskov 73921, tel.:558612317 hliníky
sérum stočit,slít do 
kontejnerků

transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C
krabice označená 
křížem

pošta, všechny vzorky 
dohromady 

Mikrochem, Nezvalova 984/2, Olomouc 77900, tel.:585206211 respirační viry sérum
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C žlutá taštička osobně, denně

Mikrochem, Nezvalova 984/2, Olomouc 77900, tel.:585206211 herpes simplex 6,7 plazma
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C žlutá taštička osobně, denně

Mikrochem, Nezvalova 984/2, Olomouc 77900, tel.:585206211 IgG,IgM,IgA,IgE likvor
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C žlutá taštička osobně, denně

Mikrochem, Nezvalova 984/2, Olomouc 77900, tel.:585206211
virus poliomyelitidy 
1,2,3

likvor
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C žlutá taštička osobně, denně

Mikrochem, Nezvalova 984/2, Olomouc 77900, tel.:585206211 parotitis sérum
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C žlutá taštička osobně, denně

Mikrochem, Nezvalova 984/2, Olomouc 77900, tel.:585206211 parvovuirus B 19 kostní dřeň
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C žlutá taštička osobně, denně

Mikrochem, Nezvalova 984/2, Olomouc 77900, tel.:585206211
virus poliomyelitidy 
1,2,3

sérum
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C žlutá taštička osobně, denně

Mikrochem, Nezvalova 984/2, Olomouc 77900, tel.:585206211 rubella sérum
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C žlutá taštička osobně, denně

Mikrochem, Nezvalova 984/2, Olomouc 77900, tel.:585206211 leptospiroza sérum
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C žlutá taštička osobně, denně

Mikrochem, Nezvalova 984/2, Olomouc 77900, tel.:585206211 coxsackie viry sérum
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C žlutá taštička osobně, denně

Mikrochem, Nezvalova 984/2, Olomouc 77900, tel.:585206211 CMV PCR plazma
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C žlutá taštička osobně, denně

Mikrochem, Nezvalova 984/2, Olomouc 77900, tel.:585206211
parazitologické 
vyšetření

stolice
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C žlutá taštička osobně, denně

Mikrochem, Nezvalova 984/2, Olomouc 77900, tel.:585206211 pertuse a parapertuse sérum
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C žlutá taštička osobně, denně

Mikrochem, Nezvalova 984/2, Olomouc 77900, tel.:585206211 IgG,IgM,IgA,IgE sérum
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C žlutá taštička osobně, denně

Mikrochem, Nezvalova 984/2, Olomouc 77900, tel.:585206211
respirační/kardiotrop
ní infekce

sérum
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C žlutá taštička osobně, denně
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Mikrochem, Nezvalova 984/2, Olomouc 77900, tel.:585206211
respirační/kardiotrop
ní infekce

stěr
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C žlutá taštička osobně, denně

Mikrochem, Nezvalova 984/2, Olomouc 77900, tel.:585206211 průdušnice pravá stěr
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C žlutá taštička osobně, denně

Mikrochem, Nezvalova 984/2, Olomouc 77900, tel.:585206211 průdušnice levá stěr
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C žlutá taštička osobně, denně

Mikrochem, Nezvalova 984/2, Olomouc 77900, tel.:585206211 trachea bartonella
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C žlutá taštička osobně, denně

Mikrochem, Nezvalova 984/2, Olomouc 77900, tel.:585206211 plíce pravá tkáň
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C žlutá taštička osobně, denně

Narodní referenční laboratoř, Masarykovo náměstí 16, Vyškov 
68201, tel.:517333401

legionela sérum
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 
8°C,více jak 2 dny 
zamrazit

transp. box s 
namraženou vložkou

sanitka po domluvě

NSP Karviná, parazitologická laboratoř, Vydmuchov 399, Karviná Ráj 
73412 ,tel.:558418327

bartonella sérum
bez zvláštních 
podmínek

bez zvláštních 
podmínek

transportní box sanitka dle objednáni

Laboratoř AGEL klinická laboratoř,Nový Jičín,Revoluční č. 
2214/35,Nový Jičín 741 01 tel.800700701 (Dříve P+R LAB a.s.)

vitamín A sérum
transportni box 
2°C - 25°C

stočit,stáhnout,mraz
ák -20°C

mraz. transportní box -
20°C

sanitka, úterý 10:30

Laboratoř AGEL klinická laboratoř,Nový Jičín,Revoluční č. 
2214/35,Nový Jičín 741 01 tel.800700701 (Dříve P+R LAB a.s.)

vitamín E sérum
transportni box 
2°C - 25°C

mrazák -20°C
mraz. transportní box -
20°C

sanitka, úterý 10:30

Laboratoř AGEL klinická laboratoř,Nový Jičín,Revoluční č. 
2214/35,Nový Jičín 741 01 tel.800700701 (Dříve P+R LAB a.s.)

levetiracetam, 
topiramát

sérum
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C 
transp. box s 
nachlazenou vložkou

sanitka, úterý 10:30

Laboratoř AGEL klinická laboratoř,Nový Jičín,Revoluční č. 
2214/35,Nový Jičín 741 01 tel.800700701 (Dříve P+R LAB a.s.)

hemochromatoza
plná krev (fialový 
vršek)

transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C (v 
lednici stabilní i 5 
dní)

Laboratoř AGEL klinická laboratoř,Nový Jičín,Revoluční č. 
2214/35,Nový Jičín 741 01 tel.800700701 (Dříve P+R LAB a.s.)

dle požadavku izolovaná DNA
bez zvláštních 
podmínek

lednice  2°C - 8°C transportní box sanitka, úterý 10:30

Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.:582315517 anti ACHR sérum
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C termobox osobně, denně

Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.:582315517 anti MUSK sérum
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C termobox osobně, denně

Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.:582315517 anti SCMAB sérum
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C termobox osobně, denně

Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.:582315517 souhrn neurol.labor. sérum
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C termobox osobně, denně

Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.:582315517 souhrn neurol.labor. likvor
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C termobox osobně, denně

Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.:582315517 katecholaminy plazma transport na ledu
stočit, slít, mraz. -
20°C

mraz. transportní box -
20°C

osobně, denně

Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.:582315517 olovo plazma
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C termobox osobně, denně

Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.:582315517 oxaláty v moči moč
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C termobox osobně, denně
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Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.:582315517
clonidinový test, bazál 
3hod.po apl.

sérum
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C termobox osobně, denně

Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.:582315517 porfiriny
moč 24hod. V 
temnu

transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C termobox osobně, denně

Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.:582315517 ultra senzitivní PSA sérum
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C termobox osobně, denně

Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.:582315517
souhrn vyšetření-
mladé infarkty

sérum,plazma
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C termobox osobně, denně

Prostějov, Mathonova 291/1, Prostějov 79604, tel.:582315517
protilátky proti CVL 
(kosterní svalstvo)

sérum
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C termobox osobně, denně

RNDr. Zdeněk Čecháček  s.r.o. , Bratislavská 183/2, Brno-Zábrdovice 
60200, tel.:545212141

3 metoxytyramin moč
bez zvláštních 
podmínek

bez zvláštních 
podmínek

transportní box sanitka dle objednáni

Synlab Praha, Jankovcova 2, 170 00 Praha 7 Holešovice, 
tel.ved.příjmu 739587131, výsledky 739587128, ved.lab. Ing.Čížková

bartonella henzelae sérum
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C,po 
více než 2 dny 
zamrazit

transp. box s 
nachlazenou vložkou

sanitka, pátek 06:00

Synlab Praha, Jankovcova 2, 170 00 Praha 7 Holešovice, 
tel.:ved.příjmu 739587131, výsledky 739587128, ved.lab. 
Ing.Čížková, (Dříve IMUNOLOGICKÁ LABORATOŘ  Thomayerova 
nem., Vídeňská 800, 140 59 Praha 4)

Tetanus -ELISA sérum
transportni box 
2°C - 25°C

mrazák -20°C,  
stočit,stáhnout, 
zamrazit

termobox s namraz. 
destičkami -20°C

sanitka, pátek 06:00              

Synlab, Evropská 873, Brno-Modřice 66442, tel.:800800234 ( Dříve 
BIO-PLUS spol. s.r.o. )

brucela abortus sérum
bez zvláštních 
podmínek

bez zvláštních 
podmínek

transportní box sanitka dle objednáni

Synlab Praha, Jankovcova 2, 170 00 Praha 7 Holešovice, 
tel.:ved.příjmu 739587131, výsledky 739587128, ved.lab. 
Ing.Čížková, (Dříve IMUNOLOGICKÁ LABORATOŘ  Thomayerova 
nem., Vídeňská 800, 140 59 Praha 4)

souhrn vyš. IgG 
protilátek

sérum
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 
8°C/více jak 2 dny 
zamrazit -20°C

mraz. transportní box -
20°C

sanitka, pátek 06:00

SZÚ,CENTRUM ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE, (bud.č.2), Šrobárova 
48, 10042 Praha 10, tel.:267082594

živé borelie likvor
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C
transp. box s 
nachlazenou vložkou

 sanitka, pátek 06:00              

SZÚ,CENTRUM ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE, (bud.č.2), Šrobárova 
48, 10042 Praha 10, tel.:267082594

erlichioza
likvor / stočené 
sérum

transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C
 transp. box s 
nachlazenou vložkou

 sanitka, pátek 06:00              

SZÚ,CENTRUM ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE, (bud.č.2), Šrobárova 
48, 10042 Praha 10, tel.:267082594

bartonela sérum
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C
transp. box s 
nachlazenou vložkou

 sanitka, pátek 06:00              

SZÚ,CENTRUM ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE, (bud.č.2), Šrobárova 
48, 10042 Praha 10, tel.:267082594

bartoneloza 
IFA/NEPŘÍMÁ 
IMUNOFLUORESCENC
E/

plazma,sérum
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C

vydrží v 
lednici,transport s 
nachlazenou 
vložkou,nemrazí se.

 sanitka, pátek 06:00              

SZÚ,CENTRUM ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE, (bud.č.2), Šrobárova 
48, 10042 Praha 10, tel.:267081111

e.coli,shigela sérum
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C
transp. box s 
nachlazenou vložkou

sanitka, pátek 06:00

Státní zdravotní ústav v Praze, Národní referenční laboratoř pro 
dg.syfilis, Mudr.Zákoucká Hana, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, 
tel.:267081111.

test na určení 
Treponema pallidum

sérum
transportni box 
2°C - 25°C

Po domluvě s 
p.Dr.Orságem  
zamrazit na   -20 °C 
,ověřil v Praze

transp. box s 
nachlazenou (popř. 
namraženou) vložkou

sanitka, pátek 06:00
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TOPELEX,Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii, poliklinika 
Vysočany-Clinicum/3.patro/. Sokolovská 304, 190 00 Praha 9, 
tel.:266 006 118, e-mail:likvor@likvor.cz

souhrn vyšetření sérum + likvor
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C
termobox s namraz. 
destičkami -20°C

sanitka, pátek 06:00

TOPELEX,Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii,poliklinika 
Vysočany-Clinicum/3.patro/. Sokolovská 304, 190 00 Praha 9, 
tel.:266 006 118.

S100 likvor
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C
transp. box s 
nachlazenou vložkou

sanitka,pátek 06:00

TÚ FN s poliklinikou Bohunice,OKM-serologie, Jihlavská 20, Brno 
62500, tel.:532232175

GAT sérum
bez zvláštních 
podmínek

bez zvláštních 
podmínek

transportní box sanitka dle objednáni

Ústav hematologie a krevní transfuze, U nemocnice 1, 128 20 Praha 
2, LABORATOŘ PRO PORUCHY HEMOSTÁZY. tel.: 774 712 115 
/ved.lab./, 221 977 251.

Trombotická 
trombocytopenická 
purpura/HUS .

plazma/2 
ks/,stočené 
ep.zkumavky/5 ks/

transportni box 
2°C - 25°C

ep.zkumavky 
zamrazit na -
70°C,transport v  
mraz.boxu se 
suchým 
ledem/objednává 
p.Dr.Švábová/

plazmy uchovat při 
ledničkové teplotě-
nestáčet, dodat 
sanitkou s nachlazenou  
vložkou.

UDMP VFN a 1.LF UK, Bioch.laborat. (budova C, 2.patro), Ke Karlovu 
2,  12808 Praha2,                                 tel.: 224967710

enzym vyš. Na 
glykogenozu IX

plazma 2x,nestáčet
transportni box 
2°C - 25°C

bez zvláštních 
podmínek

transportní box sanitka,pátek 06:00

ÚDMP, Laboratoř Enzymatologie (bud.D, 1.patro, Ing.J. Honzíková), 
Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2, tel.:224967710

skrining na vyšetř. 
Fabriho nemoci

sérum
bez zvláštních 
podmínek

bez zvláštních 
podmínek

transportní box sanitka dle objednáni

UKBD FN a LF Hradec Králové , úsek mol.biologie /dr.Plíšková/FN , 
Sokolská 581, Hradec Králové 500 05, tel.495 833 866.

JC 
virus/JCV,polyomavi
rus/

plazma,likvor
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C
vydrží v lednici, 
transport s nachlazenou 
vložkou, nemrazí se.

sanitka , úterý 10:30

Ústav biologické a lékařské genetiky (Doc.MUDr.A.Baxová), 
laboratoř pro studium mitochondriálních poruch, Ke Karlovu 2, 
12808 Praha 2, tel.:224967713 nebo 224964123

dle požadavku izolovaná DNA
bez zvláštních 
podmínek

lednice  2°C - 8°C transportní box sanitka, pátek 06:00

Ústav dědičných metab.poruch., Ke Karlovu 2, budova D,  12808 
Praha 2, tel.:224967710

VLCFA sérum
nachystaná 
termoska z 
namraž. gely

mrazák -20°C
nachystaná termoska z 
namraž. gely

sanitka, pátek 06:00

Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu VFN a 1. LF UK, 
laboratoř DNA diagnostiky, Ke Karlovu 2, 12808 Praha 2, tel: 
224967701, tel.AMB:224967670

dle požadavku izolovaná DNA
bez zvláštních 
podmínek

lednice  2°C - 8°C transportní box sanitka, pátek 06:00

Ústav klinické biochemie a diagn. , LF UK  FN Hradec Králové, 
Sokolská 581, Hradec Králové 500 05, tel.: 495 833 738

vitamín E,A plasma
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C obálka pošta, denně

ÚDMP,Laboratoř Enzymatologie(bud.D,2.patro,Ing.J. Honzíková), Ke 
Karlovu 2,  128 08 Praha 2, tel.:224967710

CDG izoelektrická 
fokusace 
sialotransferinů

sérum
nachystaná 
termoska z 
namraž. gely

mrazák -20°C
nachystaná termoska z 
namraž. gely

sanitka, pátek 06:00

VFN 1.LFUK Praha, NRL pro tkáňové helmintózy, Studničkova 7, 121 
11 Praha 2, tel.:  224968534
VFN Praha,laboratoř klinické imunologie a alergologie, Karlovo 
náměstí 32, 12808 Praha 2, tel.:224966264

IFIX+protilátky IFIX sérum
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C
transp. box s 
nachlazenou vložkou

sanitka, pátek 06:00
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VFN Praha,laboratoř klinické imunologie a alergologie, Karlovo 
náměstí 32, 12111 Praha 2, tel.:224966471

hladina 
infliximabu+protilátky

sérum
transportni box 
2°C - 25°C

mrazák -20°C
termobox s namraz. 
destičkami -20°C

sanitka, pátek 06:00

Hepatologická laboratoř, Centrální výzkumné laboratoře ÚKBLD VFN 
a 1.LF UK, Na Bojišti 3, 121 08 Praha 2, tel.224964203 (Stejná adresa 
jako u Cu v jaterní sušině. Obě adresy správné)

železo jaterní biopsie
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C
transp. box s 
nachlazenou vložkou

sanitka, pátek 06:00

VFN Praha, Ústav klinické biochemie, Laboratoř hepatologie, Na 
bojišti 3, 12108 Praha 2, tel.:224962841

Cu jaterní sušina
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C
baliček připravený z 
odd.

pošta, denně nebo 
sanitka,pátek 06:00 (po 
domluvě s odd.)

VFN v Praze, Ústav farmakologie (Doc.MUDr.Ondřej Slanař,Ph.D.), 
Na Bojišti 1, 12000 Praha 2, tel.:224 96 8140(8130)

TPMT plazma
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C, 
netočit, vydrží více 
jak 5 dní v lednici

 transp. box s 
nachlazenou vložkou

sanitka,pátek 6:00

VFN Praha, Laboratoř klinické imunologie a alergologie, Karlovo 
náměstí 32,  12111 Praha 2, tel.:224 966 471

SAA sérum
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 
8°C,týden může být 
skladováno při 
ledničkové 
teplotě,více jak 
týden zamrazit  na -
20°C.

vydrží v lednici, 
transport s nachlazenou 
vložkou, nemrazí se.

sanitka, pátek 06:00

ZÚ se sídlem v Ostravě, Centrum klinických laboratoří, Partyzánské 
nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200167

flouridy moč
bez zvláštních 
podmínek

bez zvláštních 
podmínek

transportní box sanitka dle objednáni

ZÚ se sídlem v Ostravě, Centrum klinických laboratoří, Partyzánské 
nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200167

nikl moč
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C
mrazák -20°C,  stočit, 
stáhnout, zamrazit

sanitka, úterý 10:30

ZÚ se sídlem v Ostravě, Centrum klinických laboratoří, Partyzánské 
nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200111

brucela abortus sérum
bez zvláštních 
podmínek

bez zvláštních 
podmínek

transportní box sanitka dle objednáni

ZÚ se sídlem v Ostravě, Centrum klinických laboratoří, Partyzánské 
nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200111

anti PCP-IgG sérum
bez zvláštních 
podmínek

bez zvláštních 
podmínek

transportní box sanitka dle objednáni

ZÚ se sídlem v Ostravě, Centrum klinických laboratoří, Partyzánské 
nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200111

IgD sérum
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C 
pouze 2 dny, jinak 
mrazit na -20°C

transportní box s 
nachlazenou vložkou

sanitka, úterý 10:30

ZÚ se sídlem v Ostravě, Centrum klinických laboratoří, Partyzánské 
nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200111

C1INH sérum
bez zvláštních 
podmínek

bez zvláštních 
podmínek

transportní box sanitka dle objednáni

ZÚ se sídlem v Ostravě, Centrum klinických laboratoří, Partyzánské 
nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200111

vitamín D sérum
transportni box 
2°C - 25°C

sanitka,úterý 10:30

ZÚ, odd. Molekulární biologie(Ing.Hloubková), Na Kabátě 229, Ústí 
nad Labem 40011,tel.:477751804

protilátky proti 
aquaporinu 4

sérum
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C obálka pošta, denně

ZÚ se sídlem v Ostravě, Centrum klinických laboratoří, Partyzánské 
nám. 7,Ostrava 702 00,tel.:596200167

Hanta viry sérum
bez zvláštních 
podmínek

bez zvláštních 
podmínek

transportní box sanitka dle objednáni

ZÚ se sídlem v Ostravě, Centrum klinických laboratoří, Partyzánské 
nám. 7, Ostrava 702 00,tel.:596200167

wolfram plazma
bez zvláštních 
podmínek

bez zvláštních 
podmínek

transportní box sanitka dle objednáni

Seznam vyvážených vyšetření a spolupracujících laboratoří (Fm-L030-EXTLAB-001)                                                                                                                                        7/11



ZÚ se sídlem v Ostravě, Centrum klinických laboratoří, Partyzánské 
nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200167

kobalt plazma
transportni box 
2°C - 25°C

bez zvláštních 
podmínek

transportní box sanitka dle objednáni

ZÚ se sídlem v Ostravě, Centrum klinických laboratoří, Partyzánské 
nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200167

RNA Hantaviry: 
Puumala,Doubrava

plazma (fialová),
transportni box 
2°C - 25°C

mrazák - 20 C, 
stáhnout 1ml plné 
krve,zbytek stočit 
20min/1200ot., 
stáhnout 
plazmu,obojí 
zamrazit

termobox s namraz. 
destičkami -20°C

sanitka, úterý 10:30

ZÚ se sídlem v Ostravě, Centrum klinických laboratoří, Partyzánské 
nám. 7, Ostrava 702 00,tel.:596200167

anti- Hantaviry sérum
transportni box 
2°C - 25°C

mrazák -20°C,  
stočit,stáhnout, 
zamrazit

termobox s namraz. 
destičkami -20°C

sanitka, úterý 10:30

ZÚ se sídlem v Ostravě, Centrum klinických laboratoří, Partyzánské 
nám. 7, Ostrava 702 00,tel.:596200167

Streptococcus 
pneumonie/Ag-
antigen,anti-
Haemophilus inf.b 
IgG/

sérum
transportni box 
2°C - 25°C

mrazák -20°C,  
stočit,stáhnout, 
zamrazit

termobox s namraz. 
destičkami -20°C

sanitka, úterý 10:30

ZÚ se sídlem v Ostravě, Centrum klinických laboratoří, Partyzánské 
nám. 7, Ostrava 702 00,tel.:596200111

Rubeola v./3.nemoc/ sérum
transportni box 
2°C - 25°C

mrazák -20°C,  
stočit,stáhnout, 
zamrazit

termobox s namraz. 
destičkami -20°C

sanitka, úterý 10:30

ZÚ se sídlem v Ostravě, Centrum klinických laboratoří, Partyzánské 
nám. 7, Ostrava 702 00,tel.:596200167

autoprotiláltky/polyen
dokrin.screening IF

sérum
transportni box 
2°C - 25°C

mrazák -20°C,  
stočit,stáhnout, 
zamrazit

termobox s namraz. 
destičkami -20°C

sanitka, úterý 10:30

ZÚ se sídlem v Ostravě, Centrum klinických laboratoří, Partyzánské 
nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200461

C klasicky(CH50), C 
alternativní (AH50)

sérum
transportni box 
2°C - 25°C

je-li odebráno v UT 
ráno stočit,slít a 
odeslat v chladu 
pokud odebrano 
odpoledne nebo jiný 
den -mrazák -20°C,  
stočit,stáhnout, 
zamrazit

mraz. transportní box -
20°C

sanitka, úterý 10:30

ZÚ se sídlem v Ostravě, Centrum klinických laboratoří, Partyzánské 
nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200461

RNA enteroviry likvor
transportni box 
2°C - 25°C

stačí v lednici- i více 
jak 2 dny nemrazit, je-
li krvavý likvor 
netočit

transp. box s 
nachlazenou (popř. 
namraženou) vložkou

sanitka, úterý 10:30

ZÚ se sídlem v Ostravě, Centrum klinických laboratoří, Partyzánské 
nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200167

respirační agens sérum
transportni box 
2°C - 25°C

bez zvláštních 
podmínek

transportní box sanitka, úterý 10:30
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ZÚ se sídlem v Ostravě, Centrum klinických laboratoří, Partyzánské 
nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200461

hliník sérum+ moč
transportni box 
2°C - 25°C

mrazák -20°C sérum i 
moč / v lednici 
stabilní 1 den/

termobox s namraz. 
destičkami -20°C

sanitka, úterý 10:30

Laboratoř AGEL klinická laboratoř,Nový Jičín,Revoluční č. 
2214/35,Nový Jičín 741 01 tel.800700701 (Dříve P+R LAB a.s.)

dle požadavku izolovaná DNA
bez zvláštních 
podmínek

lednice  2°C - 8°C transportní box sanitka, úterý 10:30

Mikrochem, Nezvalova 984/2, Olomouc 77900, tel.:585206211 malárie
plazma (černý 
vršek)

transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C žlutá taštička osobně, denně

VFN Praha,laboratoř klinické imunologie a alergologie, Karlovo 
náměstí 32, Praha 2, 12111 tel.:224966471

hladina 
adalimumabu+protilát
ky

sérum
transportni box 
2°C - 25°C

v lednici stabilní 1 
den, déle mrazit

termobox s namraz. 
destičkami -20°C

sanitka, pátek 06:00

ZÚ se sídlem v Ostravě, Centrum klinických laboratoří, Partyzánské 
nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200461

varicella-zoster, 
herpes hominis, 
parvovirus B19

likvor
transportni box 
2°C - 25°C

v lednici stabilní 2 
dny,  déle zamrazit, 
krvavý likvor netočit

termobox s namraz. 
destičkami -20°C

sanitka, úterý 10:30

FN Brno, Oddělení klinické biochemie, Jihlavská 20, Brno 62500, 
tel.:532233168 (příjem mat.)

posakonazol
plazma- zelená 
zkumavka

transportni box 
2°C - 25°C

mrazák -20°C,  
stočit,stáhnout, 
zamrazit

termobox s namraz. 
destičkami -20°C

sanitka, pátek

VFN Praha, Ústav biologie a lékařské genetiky, Albertov 4, 12800 
Praha 2

feochromocytom plazma
transportni box 
2°C - 25°C

3 dny v lednici, pak 
plnou krev zamrazit

termobox s namraž. 
nebo nachlaz. 
Destičkami

sanitka, pátek

ZÚ se sídlem v Ostravě, Centrum klinických laboratoří, Partyzánské 
nám. 7, Ostrava 702 00, tel.:596200461

anti parvovirus B19 
IgG,IgM

sérum
transportni box 
2°C - 25°C

stačí v lednici- i více 
jak 2 dny nemrazit,

vydrží v lednici, 
transport s nachlazenou 
vložkou,nemrazí se.

sanitka, úterý 10:30

SPADIA LAB a.s., laboratoř lékařské genetiky, Divadelní 2174/ 27, 
741 01 Nový Jičín

dle požadavku izolovaná DNA
bez zvláštních 
podmínek

lednice  2°C - 8°C transportní box 

SPADIA LAB,a.s., Diagnostická Lab., Dr.Martínka 1491/7, Ostrava-
Hrabůvka 700 30

PTH-RP sérum
transportni box 
2°C - 25°C

lednice, více jak 2 
dny zamrazit

transportní box sanitka, úterý 10:30

ÚHKT, U Nemocnice 2094/1, 128 20, Praha 2, tel.:221 977 111
antileukocytární 
protilátky, dle 
požadavku

sérum, plná krev, 
izolovaná DNA

transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C
transp. box s 
nachlazenou vložkou

sanitka dle objednáni

Ústav klinické mikrobiologie,FN Hradec Králové Sokolská tř. 581,500 
05 Hradec Králové,tel.: 495832583 virologie

HEV virová hepatitida 
E

sérum
mraz.trans.box -
20°C

stočit,stahnout, 
zamrazit na -20°

termobox s namraz. 
destičkami -20°C

delta sanitky

VFN Praha, Ústav biologie a lékařské genetiky,Albertov 4,Praha 2, 
12800

Inzulinom, dle 
požadavku

plazma, izolovaná 
DNA

transportni box 
2°C - 25°C

2 dny v lednici, pak 
plnou krev zamrazit, 
lednice  2°C - 8°C

termobox s namraž. 
Nebo nachlaz. 
Destičkami

sanitka, pátek

Ústav hematologie a krevní transfuze,U nemocnice 1,Praha 2, 128 
20,LABORATOŘ PRO PORUCHY HEMOSTÁZY.tel.:774 712 
115/ved.lab./,221 977 251.

dle požadavku izolovaná DNA
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C transportní box sanitka, pátek
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OKM Nemocnice na Bulovce, Mikrobiologie,pavilon č. 8,Budínova 
67/2, Praha 8,)tel.:266082525

viscerální 
leischmanitóza,amebó
zy,brucely,borelia 
recurentis, 
leishmanioza

sérum
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 
8°C,srazliva 
krev,separovat 
serum,uchovat v 
chladnici,vydrzi i 
nekolik dni,nemrazit

transp. box s 
nachlazenou vložkou 
2°C - 8°C 

sanitka, pátek

OKBHI, Laboratoř molekulární diagnostiky, MUDr. Matoška 
Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, Praha 5

mRNA MxA preparát 
IFN-B (Avonex, 
Betaferon,Rebiff 22, 
Rebif 44) MxA 
indukční test

modrá koagulační 
zkumavka

transportni box 
2°C - 25°C

netočit pouze 
uchovat v lednici 2°C - 
8°C 

termobox nachlaz. 
Destičkami 2°C - 8°C 

sanitka, pátek

Pediatrická klinika FN Motol, Oddělení gastroenterologie (Přízemí A) 
lůžková část. s. Praxová, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 tel.:224 432 062

genetika IL 10 , IL-10 
receptor

fialová zkumavka 
2X

transpor na 
suchém ledu -80°C

netočit, dát zamrazit 
na -80°C

vzorek transportovat na 
suchém ledu -80°C

sanitka, pátek

Revmatologický ústav,Odd.klinické imunologie-laboratoř 
klin.imunologie,Na slupi 4,Praha 2,128 50,tel.:234075305

M-LIA,M-
Wbl,HMGCR,cN-
1A,SSC

sérum
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 
8°C,stočit,slít,více jak 
2 dny zamrazit -20°C

transp. box s 
nachlazenou vložkou 
2°C - 8°C /termobox s 
namraz. destičkami -
20°C

sanitka, pátek

SZÚ- CEM, Škrobárová 48, Praha 10, 100 42 tel:267082223
Hepatitida D - anti-
HDV total, anti - HDV 
IgM

sérum
transportni box 
2°C - 25°C

stočit, sérum 
zamrazit na -20°C

termobox s namraz. 
destičkami -20°C

sanitka, pátek

Státní Veterinární Ústav Olomouc,Jakuba ze Stříbra 1,Olomouc 
77900

zoonózy sérum
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C
transp. box s 
nachlazenou vložkou 
2°C - 8°C

sanitka FN

Výzkumný ústav veterinárního lékařství , Oddělení bakteriologie - 
vrátnice, Hudcova 296/70, Brno, 62100

Mikrobiologie 
referenční laboratoř

naočkovaná půda
transportni box 
2°C - 25°C

lednice  2°C - 8°C
transp. box s 
nachlazenou vložkou 
2°C - 8°C 

sanitka, pátek

Ústřední vojenská nemocnice,odd,hematologie a krevni transfuze,U 
Vojenské nemocnice 1200, Praha 6,16902

souhrn vyšetření, 
"vorky těchonín"

vzorky zabalené z 
odd. + obálka se 
žádankami

transportni box 
2°C - 25°C

pouze uchovat v 
mrazáku -20°C

termobox s namraz. 
destičkami -20°C

sanitka, pátek

laboratoře Mikrobiologického ústavu, FN u sv. Anny, Pekařská 53, 
656 91 BRNO,tel.:543 183 100 (3105)

sérologie Yersinia 
pseudotuberculosis

sérum
transportni box 
2°C - 25°C

stočit,stáhnout, 
zamrazit na -20°C

termobox s namraz. 
destičkami -20°C

sanitka, pátek

Ústav hematologie a krevní transfuze, Národní referenční laboratoř 
pro DNA diagnostiku,Oddělení HLA analýzy,U nemocnice 1,Praha 2, 
128 20,.tel.: 221 977 397

HLA genotypizace plazma, nestáčet
transportni box 
2°C - 25°C

nestáčet,lednice  2°C - 
8°C

transp. box s 
nachlazenou vložkou 
2°C - 8°C 

sanitka, pátek
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Uherskohradišťská nemocnice a.s.,OKB(OKMI), J.E.Purkyně 365,tel.: 
OKB:572529773,OKMI:572529843

pyruvátkináza plazma
transportni box 
2°C - 25°C

stočit,slít alikvot a 
mrazák -80°C

transportní box se 
suchým ledem -80°C

delta 1x v měsíci, vždy 
poslední čtvrtek,volat 
dopředu ve středu

GENNET s.r.o., Laboratoře GENNET, Kostelní 9/292, 170 00 Praha 7 dle požadavku izolovaná DNA
bez zvláštních 
podmínek

lednice  2°C - 8°C transportní box sanitka, pátek

Bioptická laboratoř, Mikulášské nám. 4, 326 00 Plzeň dle požadavku izolovaná DNA
bez zvláštních 
podmínek

lednice  2°C - 8°C transportní box sanitka, pátek

Nemocnice České Budějovice, a.s., laboratoř molekulární biologie a 
genetiky, Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice

dle požadavku izolovaná DNA
bez zvláštních 
podmínek

lednice  2°C - 8°C transportní box sanitka, pátek

Laboratoř forenzní genetiky, spol. s.r.o., Tvrdého 2a, 602 00 Brno dle požadavku izolovaná DNA
bez zvláštních 
podmínek

lednice  2°C - 8°C transportní box sanitka, pátek

Masarykův onkologický ústav, Clinical cancer center, Žlutý kopec 
543/7, 656 53 Brno

dle požadavku izolovaná DNA
bez zvláštních 
podmínek

lednice  2°C - 8°C transportní box sanitka, pátek

REPROMEDA Biology Park, laboratoř lékařské a reprodukční 
medicíny, Studentská 812/6, Brno

dle požadavku izolovaná DNA
bez zvláštních 
podmínek

lednice  2°C - 8°C transportní box sanitka, pátek

Cytogenetická laboratoř Brno, Veveří 39, 602 00 Brno dle požadavku izolovaná DNA
bez zvláštních 
podmínek

lednice  2°C - 8°C transportní box sanitka, pátek
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