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Tisková zpráva Zahraniční kanceláře města Vídně 

Eurocomm-PR Praha 

 

9. února 2021 

Vídeň spustí domácí testování zřejmě v březnu 

Od konce ledna probíhá ve Vídni speciální pilotní projekt, který má Vídeň připravit na domácí 

testování prostřednictvím kloktacích PCR testů. Zapojeno je do něj 60 tisíc zaměstnanců z 

vybraných vídeňských firem a zdravotně sociálních služeb. Ti se v pilotní fázi testují doma, a to 

dvakrát týdně. Vzorky si kvůli identifikaci a správnému provedení musí odebrat před kamerou 

počítače či smartphonu a následně je zaslat do laboratoře. V případě, že bude Vídeň s výsledky 

projektu spokojená, zavede od března možnost domácího testování pro všechny. 

 

Až dvakrát týdně se nyní ve Vídni testuje 60 tisíc zaměstnanců vídeňských firem a zdravotně sociálních 

služeb v rámci vídeňského pilotního projektu „Všechno kloktá“. Ti si vzorky odebírají před počítačem či 

tabletem prostřednictvím speciální webové aplikace. Před kameru tak musí nejprve podržet např. 

občanský průkaz či cestovní pas, aby byla provedena řádná identifikace. Nafilmováno musí být i 

samotné kloktání, aby bylo zaručeno, že odběr proběhl správně. Vzorky jsou pak následně odeslány do 

laboratoře a vyhodnoceny. Do 24 hodin zaměstnanci výsledek testu obdrží elektronicky emailem. Do 

projektu je zapojená např. drogérie BIPA, řetězec REWE nebo Rakouská pošta. Zmíněné společnosti 

pak pomáhají především s přepravou vzorků, ale fungují i jako sběrné místo. Sady určené pro odběr 

vzorků jsou patentované a úředně schválené. Vyvinul je přitom vídeňský start-up Lead Horizon, který je 

používá již od léta. 

 

V prvním týdnu pilotního projektu bylo podle vídeňské radnice vyhodnoceno 5 590 vzorků, přičemž 

pozitivních jich bylo pouze pět. Distribuováno bylo celkem 120 tisíc testovacích sad. Cena jedné sady 

se přitom pohybuje okolo osmi eur. Náklady kryje rozpočet spolkové země.   

 

„Pravidelné a rychle testování je nezbytným a účinným prostředkem při boji proti koronavirové pandemii. 

Chceme touto cestou – dokud nebudeme mít nutné množství očkovacích látek pro dostatečný počet lidí 

– vytvořit jakýsi ochranný štít pro naše obyvatele“, komentuje pilotní projekt vídeňský starosta Michael 

Ludwig a pokračuje: „Prostřednictvím domácích kloktacích testů podniká Vídeň další inovativní krok v 

boji proti pandemii. Pokud nás výsledky této pilotní strategie přesvědčí, budeme tuto formu testování 

moct rozšířit i mezi širší veřejnost a navrátit společnost do spořádaného a normálního života.“ 

 „Další lockdown by Vídeň stál 2,1 miliard euro a také 30 tisíc pracovních míst. Náš nejvyšší cíl tedy je 

se dalšímu uzavření vyhnout. Rychlé rozšíření očkování a zavedení plošných testů jsou proto nezbytné. 

Jednoduché PCR-testy jsou základem pro to, aby jednotlivé podniky zas mohly otevřít“, říká k situaci ve 

Vídni Walter Ruck, prezident vídeňské Hospodářské komory.  
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Kontakt 

Ing. Markéta Spěváčková 

Karmelitská 25, 118 00 Praha 1 

spevackova@eurocommpr.cz  

+420 776 463 334 

www.eurocommpr.cz  

www.facebook.com/eurocommprpraha  

www.twitter.com/eurocommpr_prg  

 

Zahraniční kancelář města Vídně podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi Prahou a Vídní a 

také do Česka přináší novinky z Vídně. Zahraniční kanceláře Eurocomm-PR působí v jedenácti 

zemích střední a jihovýchodní Evropy. 
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