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Co je důležité u rychlých testů a samotestů?

Pozi�vní výsledek testu není diagnóza. Ukazuje, že s určitou 
pravděpodobnos� je osoba nakažená a nakažlivá. Výsledek testu musíme 
brát vážně. A proto by pozi�vně testované osoby měly okamžitě zůstat 
doma, dle možnos� by se měly co nejlépe izolovat a neměly by mít žádné 
kontakty. Kromě toho si musí co možná nejrychleji nechat udělat 
PCR-test, aby se tak výsledek potvrdil. Zavolejte svého prak�ckého lékaře 
či lékařku, testovací centrum nebo lékařskou pohotovostní službu na 
telefonním čísle 116 117.

Nega�vní výsledek testu není diagnóza a neposkytuje  žádnou absolutní 
jistotu. Znamená to, že v nejbližších hodinách je menší riziko, že někoho 
nakazíme. Toto riziko však není nulové. Nejbezpečnější proto vždy je 
dodržovat další ochranné postupy a chování (AHA+L: dodržovat 
rozestupy, dbát na hygienu, nosit ochrannou roušku a pravidelně větrat). 
Pomůže to také tomu, abychom se sami nenakazili. Čím více času od 
testu uplyne, �m nižší je vypovídací hodnota výsledku testu. Proto test 
pla� jen tentýž den.

Co udělám s výsledkem testu?

An�genní testy se rozdělují na rychlé testy (prováděné vyškolenými 
pracovníky v testovacím centru, s následným potvrzením o výsledku) a na  
samotesty, které si dělá každý sám. Princip testování je přitom  stejný, liší 
se jenom osoba, která testuje: vyškolení pracovníci v případě rychlých 
an�genních testů a laici v případě samotestů.

Ins�tut Paula Ehrlicha nabízí seznam an�genních testů, které splňují minimální kritéria. Testy uvedené v tomto 
seznamu jsou dostatečně spolehlivé. Testy, které seznam neuvádí, nejsou dostatečně spolehlivé, nebo jejich spolehli-
vost za�m ještě nebyla nezávisle potvrzena. Pokud vykazujeme příznaky, měli bychom si nechat udělat PCR-test, a to 
i v případě, že výsledek an�genního testu byl nega�vní.

IZOLACE PCR-TEST DODRŽUJTE ROZESTUP 1,5 M DBEJTE NA HYGIENU

SAMOTEST

RYCHLÝ TEST NEBO SAMOTEST KAŽDÝCH 48 HODIN

RYCHLÝ TEST

NOSTE ROUŠKU PRAVIDELNĚ VĚTREJTEPAKTICKÁ LÉKAŘKA/PRAKTICKÝ 
LÉKAŘ, TESTOVACÍ CENTRUM, 116 117

INFORMUJTE KONTAKTNÍ 
OSOBU

 

POZITIVNÍ NEGATIVNÍ

Které testy jsou obzvláště spolehlivé?

Rozšířené časté testování pomocí co nejkvalitnějších an�genních testů 
(jako rychlé testy či samotesty např. každých 48h) může pomoci rychleji 
odhalit nakažlivé osoby. A to může pomoci prolomit infekční řetězce a 
postupem času šíření SARS-CoV-2 zastavit. Čím víc lidí se nechá pravidel-
ně testovat a při pozi�vním výsledku testu se izoluje, �m účinněji 
budeme schopni přerušit infekční řetězce.

An�genní testy dokáží vesměs dobře rozeznat různé varianty korona-
viru SARS-CoV-2.

VÝSLEDEK JE POZITIVNÍ?

Šíření viru SARS-CoV-2 je možné zpomalit pomocí 
an�genních testů, pokud se tyto testy použijí jako 
doplňkové opatření k omezení pandemie.
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Výsledky an�genních testů zobrazují okamžitý stav

nultý den testu

malé 
riziko

Riziko nákazy 
dalších osob

dny

vysoké 
riziko

1 den po testu 2 dny po testu

Má-li číslo R hodnotu 1,1, pak 100 infikovaných nakazí dalších 110 osob (exponenciální růst):

infikovaná osoba      
nakažená osoba

Pokud se například pomocí testů opakovaně podaří včas izolovat 27 osob ze 100 infikovaných a zabránit tak další 
nákaze, číslo R klesne na hodnotu 0,8, tj. 100 infikovaných nakazí 80 dalších osob.

Bude-li možné udržet číslo R trvale na hodnotě nižší než 1, šíření viru se zbrzdí.

Izolace

Jak mohou rychlé testy a samotesty na koronavirus zbrzdit šíření viru?

Nákaza

Nákaza

Přerušení infekčního řetězce pomocí an�genních testů. Tento graf názorně ukazuje, jak je možné zpomalit šíření viru SARS-CoV-2 pomocí an�gen-
ních testů, pokud tyto testy použijeme jako doplňkové opatření k omezení pandemie. Pokud bude rychle izolován velký podíl osob s pozi�vním 
výsledkem testu (viz níže), můžeme šíření viru zpomalit, protože izolované osoby už žádné další osoby nenakazí. Tím klesne i hodnota čísla R. 
Obzvláště účinné je to tehdy, když jsou rychle iden�fikovány kontakty pozi�vně testovaných osob a tyto kontakty se odeberou do karantény.

Výsledky an�genních testů zobrazují 
okamžitý stav. Tento graf názorně ukazuje, že 
čím starší je výsledek testu, �m vyšší je riziko, 
že někoho nakazíme. Po nega�vním výsledku 
testu může už o den později následovat 
výsledek pozi�vní, pokud osoba byla při 
prvním testování už infikovaná, avšak an�gen-
ní test infekci ještě neprokázal, tedy kdy test 
ještě nedokázal odhalit an�gen (virový 
protein).
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Zobrazené schéma časově omezené prokazatelnos� infekce pomocí an�genních testů a pravidelného a častého testování. Tento graf názorně 
ukazuje typický průběh infekce COVID-19 v období více než dvou týdnů. K infekci dojde v nultý den. Úplně nahoře vidíme časová období, v nichž je 
obyčejně možné infekci prokázat pomocí PCR-testu a an�genních testů. Toto období je u an�genních testů kratší než u PCR-testů. PCR-testy umí 
prokázat infekci jednak rychleji a také v delším horizontu. Vyznačen je také typický nástup příznaků (v případě symptoma�ckého onemocnění) po
5-6 dnech. Máme-li příznaky, měli bychom se i v případě nega�vního výsledku an�genního testu nechat otestovat PCR-testem.
Výše uvedený kalendář ukazuje sedm osob, které jsou pravidelně a často testovány vždy každé úterý a čtvrtek. Body schema�cky označují, ve kterých 
okamžicích testování infekce vycházejí an�genní testy těchto sedmi osob typicky pozi�vně, respek�ve nega�vně. Za předpokladu, že v době kolem 
zde předpokládaného nástupu příznaků vyjde většina an�genních testů pozi�vně, vidíme, že v tento den bude vir rozpoznán u dvou ze sedmi osob. 
Kdyby tato skupina osob byla testována v pondělí, ve středu a v pátek, byly by to tři osoby. Kdyby se testovalo jednou za týden, byla by to jedna osoba. 
Při častějším testování je rychleji odhaleno více osob.
Pravidelný a častý screening an�genními testy (i osob bez příznaků) tedy umožňuje včas rozpoznat a omezit clustery infekce (například ve školách či 
na pracoviš�ch), nicméně infekci zcela nezabrání. Avšak i když testovaná osoba už je infikovaná a popř. nakažlivá, výsledek testu v jednotlivých 
případech může být i přesto nega�vní.

Plán testování -
příklad:
An�genní testy v 
úterý a ve čtvrtek

An�genní testy a pravidelné,
časté testování

nega�vní 

pozi�vní 
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Možné prokázání pomocí PCR
(pouze v laboratoři, trvá déle)

Možné an�genní prokázání
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nakažlivý a výsledek testu většinou pozi�vní
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