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Testy na koronavirus by si
už brzymohli lidé objednat
přes e-shop. Sami by si udě-
lali výtěrznosuavzorekpo-

slali do laboratoře.Výsledekbyob-
drželi prostřednictvím SMS nebo
mobilníaplikace.Metodusamood-
běru, kterou již dříve začali vědci
zkoušet v případě některých dru-
hů rakoviny, chce nyní více rozší-
řit česká technologická firmaAio-
mica. Společnost, která se běžně
soustředínaanalýzumedicínských
dat, užnyníprovádíhromadnéod-
běrynapříkladvdomovechseniorů
nebo ve firmách.
„Náš produkt má dvě varianty.

První je pro domovy seniorů a pro
firmy, kamvysílámenáš odběrový
tým. Ten bezpečně nabere vzorky,
které jdounáslednědo registrova-
ných laboratoří. Druhá je pro jed-
notlivce. Individuální zákazník si
můžeprovést samoodběr amyná-
sledněorganizujemesvozyvzorků
do laboratoře.Uživatel sevýsledek
dozvíznašíaplikace,“popisujefun-
govánísystémuředitelAiomicyJa-
kub Schurek. Firma má aktuálně
smlouvu s pěti laboratořemi roz-
místěnýmipocelémČeskuadekla-
ruje, že je schopná vyrábět stovky
tisíc odběrových sad zaměsíc.
Za jak dlouho bude možné si

kit objednat přes e-shopy, nechce
Schurek prozradit. Aktuálně jeho
podnik pracuje na zlevnění sys-
tému. V současnosti se pohybuje
v řádech jednotek tisíckorun, tedy

Pružnější testy na koronavirus.
Odběry si lidé udělají sami

podobnějakostandardnítestování
organizovanénemocnicemi. „Cena
jednoho našeho odběrového kitu
je necelých 50 korun. Vlastní test
vakreditované laboratořipakstojí
do dvou tisíc korun. Usilovně pra-
cujeme s partnery na řešení, které
umožní trvalé snížení ceny testo-
vání,“ říkáSchurek.Kamsepři sni-
žovánínákladůmůžedostat, zatím
nechce odhadovat. Měl by to být
ale zlomek současné ceny.
Cílem produktu je zvýšit do-

stupnost testování a zkrátit dobu,
za kterou se lidé dozvídají výsled-
ky.Jakopříkladfirmauvádísituaci,
kdy se prarodiče z preventivních
důvodů už více nežměsíc neviděli
se svými vnoučaty. Nově by mělo
být možné se operativně nechat
otestovat a s negativním výsled-
kem v ruce bez obav absolvovat
třeba víkendový rodinný oběd.
Aktuálně se Češi mohou nechat
testovat bezplatně na základě lé-
kařského doporučení nebo jako
samoplátci na předem určených
odběrových místech. Na výsledky
testů, hlavně v případě negativní-
honálezu,všakčekají iněkolikdní.
Napříkladodběrovémístonapraž-
ském Výstavišti si nechává na vy-
hodnocení testů týden. Aiomica
uvádí, že lidemoznamujevýsledky
nejpozději do 24 hodin.
Firma zároveň ujišťuje, že testy

jsou spolehlivé, neboť je vyhodno-
cují akreditované instituce. Sbírá
vzorky provedené výtěrem z no-
sohltanu, zkoumátakaktuální vý-
skyt viru v organismu, nikoli pro-
tilátky. U nich stále není jisté, zda
setvořívšem,kteřínemoccovid-19

prodělali. Odborníci se ani nesho-
dují, jakdlouho jimimunitavydrží.
Aiomica plánuje se získanými

datypracovatdlouhodobě. „Odbě-
rová sada pro nás není kus plastu.
Jetonosič informací.Uždříve jsme
sezabývalidalšími infekčnímione-
mocněními a řešili, jak lidi rychle
odebrat a rychle svážet materiál.
Jednotky dat nemají tak velkou
hodnotu. Ale pokudmáte v systé-
mu stovky tisíc dat, vidíte infor-
maci o biologickém stavu jedince
v kontextu a jste schopní získat
trendy a prognózy. Nedíváme se
nato jakonaprostýregistrnemoc-
nýchazdravých, ale jakonavědec-
kýnástroj prodalší výzkum,“kon-
statuje Schurek.
Společnostbyrádazorganizova-

lavýzkumnapřítomnostvirových
nemocí v populaci. Testovat chce
nejen koronavirus, ale i chřipku
a další choroby. V první fázi bude
sbírat data v několika vlnách
po jednotkách tisíc vzorků týdně.
Celkově plánuje získat nižší desít-
ky tisícvzorků.Napodzimbyměla
proběhnoutmasivnější studie,kte-
rá je však teprve ve fázi přípravy.
Kromě tohopřipravuje interne-

tovou sbírku na další aktivity. Ta
serozběhnezítranaportáluDonio
a cílová částka byměla být 30mi-
lionů korun. Prostředky ze sbírky
půdou na tvorbu dlouhodobější-
ho systémutestování ohrožených
skupin, třebavdomovechseniorů,
a také na společný výzkum s Vše-
obecnou fakultní nemocnicí. Ten
by měl přispět k hledání nových
způsobů diagnostiky a navazující
léčby nejen v případě koronaviru.

Adam Kotrbatý
adam.kotrbaty@economia.cz

■AUTA

Průměrné stáří vozů
je poprvé přes 15 let
Počet aut na českých silnicích v 1. čtvrtletí
překonal šestimilionovou hranici, když
vzrostl o 40 227 na 6,03 milionu. Jejich
průměrné stáří poprvé přesáhlo 15 let,
loni bylo kolem 14,9 roku, uvedl Svaz do‑
vozců automobilů. Lidé do Česka dovezli
37 045 ojetých osobních aut ze zahraničí.
Jejich průměrné stáří bylo 10,2 roku, ale
starších deseti let bylo 51 procent a pě‑
tina byla starší 15 let. Prodej nových aut
klesl o 16 procent na 50 194.

■ INVESTICE

Fúze a akvizice nezastavil
v růstu ani virus
Na českém trhu fúzí a akvizic v 1. čtvrt‑
letí meziročně stoupla aktivita z hlediska
objemu i počtu transakcí. Podle statisti‑
ky firmy TPA se v Česku letos do konce
března uskutečnilo 19 transakcí, z nichž
u sedmi byla známá kupní cena. Jejich
celkový objem činil 4,221 miliardy eur
(115,2 miliardy Kč). O rok dříve to bylo 17
transakcí, z toho tři měly kupní cenu cel‑
kem 1,9 miliardy eur (51,9 miliardy Kč).

■AUTA

GM zastavuje dividendy
i zpětné nákupy akcií
Největší americká automobilka General
Motors se rozhodla pozastavit vyplá‑
cení čtvrtletních dividend a přerušit
program zpětného nákupu svých akcií.
Snaží se tak ušetřit v době, kdy se
automobilový průmysl potýká s nega‑
tivními dopady pandemie. „Pokračuje‑
me v posilování likvidity, abychom se
dokázali lépe vypořádat s nejistotami,
které tato pandemie vytvořila,“ uvedla
automobilka.

■ LETECKÁ DOPRAVA

Praha nebude mít letos
přímé spojení s USA
Tři americké letecké společnosti pro
letošek ruší přímé spojení mezi Prahou
a USA. American Airlines přerušení
letů už oficiálně oznámily, obdob‑
ný krok společností Delta Air Lines
a United Airlines je patrný z rezervač‑
ního systému dopravců, uvádí server
Zdopravy.cz. Praha tak podle něj letos
nebude mít přímé spojení s USA.
Omezení letů souvisí s poklesem po‑
ptávky kvůli pandemii koronaviru.

Cena jednoho
našeho
odběrového kitu
je necelých 50
korun. Vlastní test
v akreditované
laboratoři pak stojí
do dvou tisíc korun.
Usilovně pracujeme
s partnery
na řešení, které
umožní trvalé
snížení ceny
testování.
Jakub Schurek
ředitel firmy Aiomica

30
milionů Kč

97
laboratoří

8815
testů

chce vybrat skrze
internetovou sbírku
společnost Aiomica
vyvíjející samoodběrové
kity.

v Česku vyhodnocuje
výsledky testů
na přítomnost
koronaviru.

za den provedly
laboratoře minulou
středu. Je to nejvyšší
počet od začátku
testování.

Německo smí ručit za obří půjčku pro aerolinky Condor
Evropská komise včera
schválila Německu plán
poskytnout charterové letecké
společnosti Condor garanci
za úvěr v objemu 550 milionů
eur (15 miliard Kč). Německá
federální vláda a spolková země
Hesensko chtějí aerolinkám
pomoct překonat krizi, kterou
v letecké dopravě vyvolala
pandemie koronaviru. Condor
sídlí ve Frankfurtu nad
Mohanem, což je v Hesensku.
„Ta firma byla v normálních
časech z provozního hlediska
zdravá a zisková, měla i dobré
vyhlídky,“ uvedl německý
ministr hospodářství Peter
Altmaier. Condor upřesnil,
že obdrží 294 milionů eur
jako pomoc kvůli koronaviru,
dalších 256 milionů eur pak
bude určeno na refinancování
překlenovacího úvěru. Ten firma
dostala po kolapsu mateřské
společnosti Thomas Cook, která
zkrachovala loni na podzim.
Aeolinky Condor se chystala
převzít polská společnost
PGL, majitel aerolinek LOT,
ale od dohodnuté transakce
odstoupila. ČTK
Foto: ČTK


