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PCR testy na COVID-19 poskytne Českému lvu Nadace pro 

výzkum rakoviny ČR 

Přípravy na 28. ročník udílení cen Český lev, který nabídne již tuto sobotu 6. března od 

20.10 hod. v přímém přenosu Česká televize na ČT1, provázejí mimořádná opatření.  

V letošním roce se vyhlášení prestižních filmových ocenění uskuteční bez veřejnosti, 

pouze za účasti nominovaných umělců a předávajících. Pořádající Česká filmová a 

televizní akademie (ČFTA) věnuje zvýšenou pozornost protiepidemickým opatřením, 

samozřejmostí je testování na COVID-19 všech zúčastněných. Ta pro České lvy zajišťuje 

Nadace pro výzkum rakoviny Česká republika, která poskytla kloktací soupravy 

GARGTEST vyvinuté v České republice.  

„Jsme rádi, že můžeme tímto způsobem pomáhat české kultuře. Jedním z důvodů, proč jsme se 

podíleli na vývoji GARGTESTu bylo jejich využití u pacientů s rakovinou. Tento neinvazivní a 

bezbolestný způsob testování si oblíbili ale i umělci, a to hlavně zpěváci,“ vysvětluje Peter 

Vanek, ředitel Nadace pro výzkum rakoviny ČR. GARGTEST je jednoduchý na použití a velmi 

bezpečný, neboť se kloktá čistou vodou. Odebrané vzorky budou testovány velmi přesnou 

metodou PCR, která je v současnosti zlatým standardem v diagnostice onemocnění 

COVID-19.  

Loňský rok byl pro filmaře velmi netradiční a stejně tak předávání Českých lvů, které jsou 

oceněním jejich práce za uplynulý rok, bude atypické. „Naší snahou je zajistit zejména 

bezpečný průběh pro všechny zúčastněné. Podpora Nadace pro výzkum rakoviny ČR při zajištění 

testování je pro nás nesmírně cenná a velmi za ni děkujeme,“ doplňuje Tereza Rychnovská, 

výkonná ředitelka ČFTA. S ohledem na dlouhodobě nepříznivou epidemiologickou situaci je 

letošní ročník Českého lva koncipován čistě jako televizní pořad a proběhne pouze v přímém 

přenosu na ČT1 bez dalších doprovodných akcí. Vedle minimalizace počtu osob a povinného 

testování na COVID-19 pro všechny nominované umělce, předávající i celý organizační tým 

bude provázet Českého lva celá řada dalších opatření, mimo jiné dezinfekce ozonem celých 

prostor Rudolfina či povinnost respirátorů. 

 

Nadace pro výzkum rakoviny ČR 

Nadace pro výzkum rakoviny ČR vznikla v roku 1997 a jejím primárním cílem je podporovat výzkumné 

projekty zaměřené na prevenci, včasnou diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění. V současné době 

podporuje projekty zaměřené na včasnou diagnostiku rakoviny děložního čípku a nádorů plic.  

 



 

 

Český lev 

Český lev je prestižní česká filmová cena udělovaná od roku 1993. Filmy jsou hodnoceny na základě 
hlasování členů České filmové a televizní akademie. Ceremoniál vyhlášení výsledků se uskuteční  
v sobotu 6. března 2021 v pražském Rudolfinu a v přímém přenosu jej odvysílá Česká televize na ČT1 od 
20.10 hod. Z filmové produkce loňského roku nejvíce akademiky zaujalo s 15 nominacemi filmové drama 
Bohdana Slámy Krajina ve stínu. Film je kronikou malé vesnice v pohraničí vláčené dějinami třicátých, 
čtyřicátých a padesátých let minulého století. Po 14 nominacích shodně získal film režiséra Slávka Horáka 
Havel inspirovaný životem Václava Havla a příběh Šarlatán režisérky Agnieszky Holland vyprávějící osud 
léčitele Jana Mikoláška.  

O České filmové a televizní akademii: 

Česká filmová a televizní akademie byla založena v roce 1995, v roce 2013 prošla transformací na 

zapsaný spolek. Jejím hlavním cílem je podporovat a propagovat české kinematografické umění v České 

republice i v zahraničí a vytvářet podmínky pro rozvoj českého filmu. Uděluje nejprestižnější českou 

filmovou cenu – Českého lva a nominuje českého kandidáta na ceny americké Akademie filmového umění 

a věd. ČFTA má v současné době 325 členů. 
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