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Rizikové chování

• Rizikovým chováním rozumíme jakékoliv 
cílené jednání nebo aktivitu jednotlivce, 
jehož následkem může být zranění, smrt, 
trvalé postižení nebo jiné snížení kvality 
života riskujícího nebo dalších lidí, stejně 
jako narušení vztahů, psychiky, nebo i 
ekonomické a hmotné škody. Tyto aktivity 
provádí jedinec cíleně, sám nebo ve 
skupině s dalšími.



Rizikové chování

• V období puberty se poprvé projevuje 
skutečná sexualita, přinášející rozkoš, ale 
může také „přinést“ i vážné následky 
/infikování se některou pohlavně 
přenosnou infekcí, nebo v určitém věku 
nechtěné těhotenství….. problém/. 



Historie HIV / AIDS
1981

• 5. červen  v MMWR publikovaná 1. zpráva o Pneumocystové pneumonii u pěti  

     předtím zdravých mladých  mužů  homosexuální orientace

• 3. červenec v MMWR publikovaná zpráva o 26 pacientech s Kaposiho  

     sarkomem 

     – všichni homosexuální orientace (gay-cancer, GRID)

• do konce roku 1981 - 234 potvrzených úmrtí v USA 



1983
• 20. květen - prof. Montagnier z Pasteurova Institutu publikuje objev viru Lymphadenopathy Associated 

Virus (LAV)
• 13. září - Montagnier posílá vzorek viru Dr. Gallovi
• Listopad  M. Popovic z Gallova výzkumného týmu objevil metodu kultivace viru na T-buňkách
• Prosinec – Pasteurův Institut žádá o US patent na dg kit na bázi testu ELISA

1984
• 24. duben oznámen objev viru Dr. Gallem, nazván HTLV III   
      -žádost o patentování testu na detekci protilátek na bázi WB
         
1985 
• FDA schválilo  dg test Dr. Galla na bázi WB techniky

1986
• Názvy LAV a HTLV III zrušeny a zaveden název HIV

1987
• HIV zrušen a zavedené názvy HIV 1 a HIV 2
• Dohoda Reagan x Mitterand o společném objevu viru, Amerika povoluje Montagnierovi patentovat dg 

kit v USA



Původ HIV

    HIV se vyvinul pravděpodobně mutací z afrického viru 
imunodeficitu opic SIV, který má několik sérotypů. HIV 1  
vznikl  z SIV šimpanzů a HIV2 z SIV mangabeje. Vše 
naznačuje, že Centrální Afrika je místem evoluce HIV viru.



Pacient Zero

Kdo byl prvním infikovaným HIV, je ještě dnes téma velmi diskutované. 
Potenciálním kandidátem ze Severní Ameriky je ovšem stevard 
kanadských aerolinek Gaëtan Dugas. Jeho odhalení bylo rovněž tak 
trochu náhodné. Kožní specialista dr. Friedman-Kien se dozvěděl o 
velmi promiskuitním stevardovi, který při sexuálních hrátkách 
vyhledával neosvětlená místa v sauně, aby nebyl viděn jeho Kaposiho 
sarkom. Stevard byl vypátrán, avšak přes upozornění na možnost 
přenosu neznámého viru pokračoval v nechráněných pohlavních 
stycích dál. 

Tento muž zemřel v roce 1984. Za svůj život udával nechráněný 
sexuální styk s přibližně 2 500 partnery. Jen v roce 1984 byl spojen se 
40 případy z 248 hlášených případů nákazy (Jilich a Kulířová, 2014).



Pacient Zero

• Zatím nejstarší identifikovanou obětí HIV 
je lovec z Kamerunu, který v roce 1959 
připlul po řece do Kinshasy v Kongu, kde 
zemřel v místní nemocnici. Jeho krev, 
dochovaná dodnes, obsahuje jak HIV, tak i 
příslušné protilátky a je nejstarším 
dokladem existence tohoto viru, jaký byl 
zatím objeven (Konvalinka a Machala, 2013).



HIV/AIDS 
Světová data

UNAIDS



• Kolik lidí na světě je infikováno virem HIV? 
• Podle zprávy OSN (UNAIDS) z roku 2015 žilo na světě 

36,7 milionu lidí infikovaných virem HIV. 

• Kde je situace s HIV/AIDS nejvážnější?
• Nejvíce postižených je stále především ve státech 

subsaharské Afriky, kde bylo v roce 2015 
zaznamenáno 65% z celkového počtu nově infikovaných 
a 73 %  z celosvětového počtu úmrtí na nemoc AIDS. 



• Léčba a přístup k léčbě HIV pozitivních 
osob – v posledních pěti letech se stále 
zvyšuje počet HIV pozitivních osob, které 
mají přístup k antiretrovirové léčbě. V roce 
2010 mělo přístup k antiretrovirové léčbě 
7,5 milionu osob a v roce 2015 více než 
17 milionů osob.



Global summary of the AIDS epidemic  
2015

Number of people 
living with HIV

People newly 
infected 
with HIV in 2015 

AIDS deaths in 2015

Total
Adults

Women
Children (<15 years)

Total
Adults

Children (<15 years)

Total
Adults

Children (<15 years)



Global estimates for adults and children  2015

People living with HIV 36.7 million [34.0 million – 39.8 
million]

New HIV infections in 2015 2.1 million [1.8 million – 2.4 
million]

Deaths due to AIDS in 2015 1.1 million [940 000 – 1.3 
million]



The ranges around the estimates in this table define the boundaries within which the actual numbers lie, based on the best available 

information. 

Regional HIV and AIDS statistics and features  2015

Adults and children 
newly infected with HIV

Adults and children 
living with HIV

Adult & child 
deaths due to AIDS

Adult prevalence 
(15‒49) [%]

TOTAL 36.7 million
[34.0 million – 39.8 million]

2.1 million
[1.8 million – 2.4 million]

1.1 million
[940 000 – 1.3 million]

0.8%
[x.x% - x.x%]

Eastern and southern Africa 19.0 million
[17.7 million – 20.5 million]

960 000
[830 000 – 1.1 million]

7.1%
[x.x% – x.x%]

Middle East and North Africa 230 000
[160 000 – 330 000]

21 000
[12 000 – 37 000]

12 000
[8700 – 16 000]

0.1%
[x.x% – x.x%]

Asia and Pacific 5.1 million
[4.4 million – 5.9 million]

300 000
[240 000 – 380 000]

180 000
[150 000 – 220 000]

0.2%
[x.x% – x.x%]

Eastern Europe and central Asia 1.5 million
[1.4 million – 1.7 million]

190 000
[170 000 – 200 000]

47 000
[39 000 – 55 000]

0.9%
[x.x% – x.x%]

Western and central Africa 6.5 million
[5.3 million – 7.8 million]

410 000
[310 000 – 530 000]

330 000
[250 00 – 430 000]

2.2%
[<x.x% – x.x%]

Latin America and the Caribbean 2.0 million
[1.7 million – 2.3 million]

100 000
[86 000 – 120 000]

0.5%
[x.x% – x.x%]

Western and Central Europe and
North America

2.4 million
[2.2 million – 2.7 million]

91 000
[89 000 – 97 000]

22 000
[20 000 – 24 000]

0.3%
[x.x% – x.x%]

470 000
[390 000 – 560 000]

50 000
[41 000 – 59 000]



Total: 36.7 million [34.0 million – 39.8 million]

Middle East & North Africa
230 000

[160 000 – 330 000]

Western and central 
Africa

6.5 million
[5.3 million – 7.8 million]

Eastern Europe 
& central Asia
1.5 million 

[1.4 million – 1.7 million]

Asia and Pacific
5.1 million

[4.4 million – 5.9 million]

North America and Western and central Europe
                     2.4 million 

                          [2.2 million – 2.7 million]

Latin America 
and the Caribbean

2.0 million
[1.7 million – 2.3 million]

Adults and children estimated to be living with HIV  2015 

Eastern and southern Africa
19.0 million

[17.7 million – 20.5 million]



Estimated number of adults and children 
newly infected with HIV  2015 

Total: 2.1 million [1.8 million – 2.4 million]

Middle East & North Africa
21 000

[12 000 – 37 000]

Western and central 
Africa

410 000
[310 000 – 530 000]

Eastern Europe 
& central Asia

190 000 
[170 000 – 200 000]

Asia and Pacific
300 000

[240 000 – 380 000]

North America and Western and central Europe
                     91 000 

                          [89 000 – 97 000]

Latin America 
and the Caribbean

100 000
[86 000 – 120 000] Eastern and southern Africa

960 000
[830 000 – 1.1 million]



Total: 1.1 million [940 000 – 1.3 million]

Middle East & North Africa
12 000

[8700 – 16 000]

Western and central 
Africa

330 000
[250 000 – 430 000]

Eastern Europe 
& central Asia

47 000 
[39 000 – 55 000]

Asia and Pacific
180 000

[150 000 – 220 000]

North America and Western and central Europe
                     22 000 

                          [20 000 – 24 000]

Latin America 
and the Caribbean

50 000
[41 000 – 59 000] Eastern and southern Africa

470 000
[390 000 – 560 000]

Estimated adult and child deaths from AIDS  2015 



Children (<15 years) estimated to be living with HIV  2015

Total: 1.8 million [1.5 million – 2.0 million]

Middle East & North Africa
11 000

[8600 – 14 000]

Western and central 
Africa

500 000
[400 000 – 630 000]

Eastern Europe 
& central Asia

… 

Asia and Pacific
190 000

[140 000 – 170 000]

North America and Western and central Europe
                    … 

Latin America 
and the Caribbean

32 000
[27 000 – 38 000] Eastern and southern Africa

1.0 million
[930 000 – 1.2 million]



Estimated number of children (<15 years) 
newly infected with HIV  2015 

Total: 150 000 [110 000 – 190 000]

Middle East & North Africa
2100

[1400 – 3200]

Western and central 
Africa

66 000
[47 000 – 87 000]

Asia and Pacific
19 000

[16 000 – 21 000]Latin America 
and the Caribbean

2100
[1600 – 2900] Eastern and southern Africa

56 000
[40 000 – 76 000]

Eastern Europe 
& central Asia

… North America and Western and central Europe
                    … 



Estimated deaths in children (<15 years) from AIDS  2015 

Total: 110 000 [84 000 – 130 000]

Middle East & North Africa
1100

[<1000 – 1500]

Western and central 
Africa

43 000
[32 000 – 57 000]

Asia and Pacific
12 000

[9800 – 14 000]Latin America 
and the Caribbean

1800
[1400 – 2500] Eastern and southern Africa

47 000
[38 000 – 59 000]

Eastern Europe 
& central Asia

… North America and Western and central Europe
                    … 



2009 – 2011 - denně okolo 7 000 nově 
infikovaných virem HIV = 
každých 12 vteřin/1 osoba

2012 – denně okolo 6 300 nově infikovaných 
virem HIV = každých 15 vteřin/ 1 osoba

2013 - denně okolo 6 000 nově infikovaných 
virem HIV

 2014 – 2015 denně okolo 5 600 nově 
infikovaných virem HIV



1. prosinec

Světový den boje proti AIDS

On the Fast-Track to end AIDS

Na nejlepší cestě k ukončení AIDS

2 0 3 0 

E n d i n g  t h e  A I D S  e p i d e m i c

2 0 3 0

U k o n č e n í  e p i d e m i e   A I D S





Co je HIV?

• HIV - Human Immunodeficiency Virus, 
HIV - virus lidského imunodeficitu, 

• Čeleď – Retroviridae
• Rod - Lentivirus. 

• Virová partikule o průměru 110 nm, nanometr je 
10−9 neboli 1 miliardtina metru, je tvořena 
fosfolipidovým obalem s glykoproteinovými 
výběžky (envelope) a vnitřní strukturou, 
nukleoidem (jinak též nazývaným core). 



HIV

• Nukleoid obsahuje genom HIV, dvě identická vlákna 
ribonukleové kyseliny (RNA), nesoucí HIV genetický 
signál. Kromě těchto základních struktur obsahuje 
virová partikule HIV některé enzymy, především 
reverzní transkriptázu, umožňující replikaci viru v 
napadené hostitelské buňce. Pro HIV stejně jako pro 
ostatní retroviry je charakteristická schopnost 
zabudovat svou genetickou informaci do genomu 
hostitelské buňky a vyvolat její chronickou celoživotně 
perzistující infekci. V současné době nemáme 
prostředky, které by dokázaly z infikované buňky virový 
genetický signál eliminovat. HIV napadá především 
buňky imunitního systému, zejména T lymfocyty 
nesoucí receptor CD4.



HIV

• HIV – 1 a HIV – 2

viry se liší ve složení povrchových struktur. Oba 
typy se také odlišují geografickým výskytem, 
patogenitou, klinickým obrazem a některými 
epidemiologickými charakteristikami. 
V Evropě a na americkém a asijském kontinentu 
se vyskytuje převážně HIV 1, HIV 2 zůstává 
lokalizován zejména v oblastech západního 
pobřeží Afriky. 



HIV

• akutní HIV infekce 2 – 6 týdnů po infekci 

• kategorie A - asymptomatické HIV infekce 

• kategorie B - symptomatické fáze HIV infekce

• kategorie C – stadium AIDS onemocnění 



Primoinfekce HIV

• za 2 – 6 týdnů:
• Nejčastějším klinickým příznakem je 

   horečka 75 – 97 %
• bolesti:
• hlavy, kloubů, svalů, zánět nosohltanu, 

bolesti v krku, průjmy, zvětšení lymfatických 
uzlin, vyrážka (hrudník, záda)

• v dutině ústní mohou být vřídky podobné 
aftám nebo plíseň …



HIV 
kategorie B – symptomatická 

fáze
Symptomatická fáze HIV infekce je 

charakterizována výskytem recidivující 

orofaryngeální kandidózy či kandidové 

vulvovaginitidy, výsevem herpes zoster, 

recidivujícími adnexitidami (zánět vejcovodů a 

vaječníků), postupným zmenšováním předtím 

zduřelých uzlin a často i celkovými příznaky, jako 

jsou únava, horečky, průjmy a hubnutí.



Co je AIDS?

• AIDS (Acquired Immuno Deficiency 
Syndrome)

• Syndrom získaného imunodeficitu 

• Indikativní onemocnění pro klasifikaci HIV 
infekce jako rozvinutého onemocnění 
AIDS (kritéria SZO):



HIV kategorie C – stadium AIDS

V průběhu symptomatického stadia HIV je nutno počítat s 

nástupem tzv. velkých oportunních infekcí (OI), jejichž 

výskyt  indikuje zařazení pacienta do klinické kategorie C- 

tedy stadia AIDS-onemocnění - charakterizované výskytem 

některé z tzv. velkých oportunních infekcí, některými 

nádory nebo dalšími projevy, jako je HIV encefalopatie a 

wasting syndrom (kachexie). Výskyt velkých OI je 

důsledkem těžké poruchy imunitního systému a je obvykle 

spojen s hlubokým poklesem CD4 lymfocytů.



Prevence HIV/AIDS

Se sexuálním životem bývají obvykle spojena 
určitá rizika, a proto je cílem prevence HIV/AIDS 
změna sexuálního chování.

    



A, B, C o HIV/AIDS

• A = abstinence

• B = být si vzájemně věrní 

• C = kondom



Preventivní strategie

• A, B, C – tzv. „stará“ strategie
Nová – další strategie:
A, B, C +
C – také ženský kondom neboli femidom (female 

condom)
C – „nové“ C = circumcision – cirkumcize mužská 

obřízka.   
   Je to chirurgické odstranění předkožky penisu. 

Provádí se z důvodu rituálních (u některých 
národů) nebo léčebných.

 



Další preventivní strategie

D – diafragma (poševní) Diafragma jako 
„bariérová“ ochrana se používá se 
spermicidem 

(v budoucnosti snad s mikrobicidem)

D – dental dam – dentální rouška



Další preventivní strategie

• E - exposure prophylaxis – expoziční profylaxe = 
postexpoziční profylaxe (PEP), ale také i 
preexpoziční profylaxe (PrEP).

• F – female initiated microbicides – „film 
mikrobicidů“ Mikrobicidy = „tekuté kondomy“
Látky různé povahy: pufry, virucidní látky, 
surfaktanty ad. Důležité je, že mohou být 
používány ženami bez vědomí (a souhlasu) 
mužů.



Další preventivní strategie

• G – genitál tract infections – „gonorrhoea a 
další STI – léčba“
STIs (zejména ulcerativního typu) a HIV si 
navzájem potencují přenos
HIV bývá izolován z exsudátů vředovitých 
lézí v oblasti asti genitálu jak u mužů tak i 
u žen.



Další preventivní strategie

• H – HSV 2 suppression Herpes simplex 2 
HSV 2 infekce vede k vyšší expresi CD4 
receptoru a vyššímu riziku nákazy virem 
HIV. HSV2 může v některých oblastech 
Afriky přispívat až k 50% nových případů 
HIV infekce.
HSV2 a HIV si navzájem potencují 
přenos! 



Další preventivní strategie

• I – „Imunita postvakcinační“ – (bohužel 
daleká budoucnost)
„Dosud nevíme, zda účinná vakcína bude 
někdy k dispozici.“
Počítá se s tím, že vakcína nebude 100% 
účinná, takže „A, B, C, D, E, F, G, H – I“ 
nebude asi nikdy nahrazeno pouhým „I“ 
tedy očkováním imunitou postvakcinační.



Sociální vakcína

• = podpora vzdělávání,

• = výchova,

• = chování, 

• = zodpovědnost



Jak se vir HIV přenáší?

Nechráněným pohlavním stykem

Krevní cestou
podáním infikované krve nebo krevních přípravků

při injekčním užívání drog

Z infikované matky na plod a dítě



Jak se vir HIV přenáší?

Nechráněným pohlavním stykem
       ( 701 )          ( 1 913 )               ♂♂ 333, ♀♀ 368

   0,03 – 0,14 %             0,17 – 10,0 %

   0,05 – 5,0 %



Bugchasing

je slangový výraz používaný od 90. let 20. století 

homosexuální komunitou a označuje chování 

homosexuálních mužů, kteří aktivně provozují

z rozličných důvodů sexuální praktiky s jedinci

nakaženými virem HIV.

Tito jedinci vyhledávají sexuální partnery, kteří 

jsou HIV pozitivní, aby s nimi měli nechráněný 

pohlavní styk, a aby došlo k sérokonverzi. 



Bugchasing

• Vzrušení

• Vzrušení, ale nechtějí se nakazit

• Touha nakazit se virem HIV

• Způsob jak zůstat ve vztahu HIV + a HIV +



Bugchasing

• Lidé, kteří pracují s nakaženými, uvádějí, 
že existuje množství mladších mužů, kteří 
vyhledávají infekci jen proto, aby získali 
výhody. U některých bylo dokonce zjištěno, 
že strach z nákazy virem je tak velký, že se 
raději nakazí sami.

• Dr. Gerald Schoenewolf, Ph.D., o této 
praktice říká: „Chtějí cítit, že jsou uznáváni 
a součástí něčeho.“



Jak se vir HIV přenáší?

Krevní cestou
podáním infikované krve nebo krevních přípravků

při injekčním užívání drog

    IUD IUD 

    ( 106 )( 106 )

IUD + ho/biIUD + ho/bi

      ( 61 )( 61 )



Jak se vir HIV přenáší?

Z infikované matky na plod a dítě

             ( 9 )( 9 )



Jak se vir HIV nepřenáší?

Při běžném společenském styku

Společným užíváním nádobí

Polibkem (běžná pusa)

Objímáním

V sauně, v bazénu

Hmyzem



Kdy jít na test HIV   

   Mezi nejčastější důvody, které vedou 

   k provedení testu na HIV, patří:

• Trvale rizikové chování

• Nahodilé sexuální chování

• Před vytvořením nového partnerského vztahu



Testování HIV

• Problematika testování na HIV infekci je normativně upravena 
především v:

• zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve 
znění pozdějších předpisů (paragrafech 71–74),

• vyhlášce č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické 
bdělosti pro vybrané infekce, ve znění pozdějších 
předpisů,

• vyhlášce č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších 
požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve 
a jejích složek, ve znění pozdějších předpisů.



Testování HIV

• Základní
(screeningová – povinná, diagnostická, na vlastní žádost, v rámci prevence)

• Konfirmační
(Ze zákona č. 258/2000 Sb. vyplývá povinnost poslat každý reaktivní vzorek při 

základním vyšetření ke konfirmaci do Národní referenční laboratoře pro 
AIDS (NRL HIV/AIDS).

• Speciální
(Vyšetření spočívá ve stanovení virové nálože )



Kde je možné provést test na HIV

• AIDS centra  (8 specializovaných center  ČR)

• Státní zdravotní ústav a jeho dislokovaná 

pracoviště

• Zdravotní ústavy

• Praktický lékař, gynekolog

• Některé nevládní organizace a soukromé org.



Kam nejít na HIV test

• V případě rizikového chování nehledat 
odpověď na HIV status na transfúzním 
oddělení. 

   Každý dárce krve je testován ze vzorku 
krve spolu s dalšími testy, které ověřují, 
zda je dárce krve zdravý a bez jakéhokoliv 
rizika.



Testování na HIV

Test na HIV informuje člověka, zda byl či nebyl 
infikován virem HIV. Test je pozitivní nejen u 
všech osob s klinickými příznaky AIDS, ale i u 
bezpříznakových nosičů viru HIV.

Test je nejlépe provést za 2-3 měsíce od 
posledního rizikového chování.

Detekují se protilátky nebo antigen viru HIV.



Výsledek testu na HIV

• Negativní výsledek HIV testu

• Reaktivní výsledek HIV testu   

• Pozitivní výsledek HIV testu



Zajištění léčby

Léčba HIV pozitivních pacientů probíhá v takzvaných AIDS 
centrech, dnes se začíná užívat spíše termín HIV centrech. Ta jsou 
na úrovni některých fakultních a krajských nemocnic 
v následujících městech:
•Praha – Bulovka
•Praha Vojenská nemocnice Střešovice
•Plzeň
•České Budějovice
•Ústí nad Labem
•Hradec Králové
•Brno
•Ostrava



Léčba HIV +

• Dobrá zpráva

• Špatná zpráva



Epidemiologická situace v ČR











Epidemiologická situace 
v oblasti HIV/AIDS v letech 

2010 – 2016 v ČR, 
v Moravskoslezském kraji 

a v Praze
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Od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2016 (7 let) bylo evidováno 109 
nových HIV pozitivních osob v Moravskoslezském kraji.

109

2010 – 16 HIV +

2011 –   9 HIV +

2012 – 13  HIV+

2013 – 11 HIV + 

2014 – 20 HIV +

2015 – 16 HIV +

2016 – 24 HIV +
 

1. 1. 2010 – 31. 12. 2016Moravskoslezský kraj  -



Od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2016 (7 let) bylo evidováno 780 nových HIV 
pozitivních osob v Kraji Praha.

780

Kraj Praha, 1. 1. 2010 – 31. 12. 2016 
2010 –   85 HIV +

2011 –   77 HIV + 

2012 – 109 HIV + 

2013 – 124 HIV +

2014 – 123 HIV +

2015 – 136 HIV +

2016 -  126 HIV +



Výsledky dotazníkového 
šetření k výuce problematiky 

HIV/AIDS 
na základních školách 

a víceletých gymnáziích 



Cílem šetření k výuce problematiky HIV/AIDS bylo 
zjistit současný stav znalostí a postojů v oblasti 
HIV/AIDS u žáků 7., 8. a 9. tříd a studentů víceletých 
gymnázií.

Prostřednictvím elektronických dotazníků vyplněných 
školními metodiky prevence zjistit, jak probíhá výuka o 
HIV/AIDS a jakou formu výuky považují učitelé za 
optimální. 



Dotazníkové šetření bylo připraveno během roku 2014. Jeho realizace 
probíhala od března do června 2015 v náhodně vybraných školách v 
rámci celé ČR. Do šetření se zapojilo 57 škol a 1 627 žáků. Šetření 
mělo dvě části: První část byla zacílena na žáky, kteří vyplňovali anonymní 
dotazníky na dobrovolné bázi. Druhá část šetření byla zaměřena na školní 
metodiky prevence a na způsob, kterým se vyučuje problematika HIV/AIDS 
na škole. Tyto dotazníky byly vyplňovány elektronicky. Vlastní zadání a 
sběr dotazníků vyplněných žáky prováděli odborní pracovníci Státního 
zdravotního ústavu po dohodě s vedením vybraných škol. Administraci dat 
prováděli pracovníci Centra podpory veřejného zdraví. 
Dotazník pro žáky vyplnilo celkově 1 627 žáků. 

Ve zkoumaném souboru bylo 794 chlapců, 786 dívek a 47 žáků 
neuvedlo své pohlaví. Celkově:
565 žáků (tj. 34,7 %) chodilo do 7. ročníku, 
535 žáků (tj. 32,9 %) chodilo do 8. ročníku
a 527 žáků (tj. 32,4 %) navštěvovalo 9. ročník. 
Dotazníky určené školním metodikům prevence byly vyplněny na 57 

školách. 







Postoje žáků vůči HIV pozitivním 

Postoje vůči HIV pozitivním byly zjišťovány dvěma dotazy. 
„Koupili byste si čerstvou zeleninu od HIV pozitivního prodejce?“ 

kladně odpověděla méně než jedna třetina žáků (500 žáků, tj. 31,0 %). 
49,4 % (797 žáků) odpovědělo ne a 316 (19,6%) odpovědělo nevím. 

„Myslíš si, že děti, které jsou HIV pozitivní, by měly mít možnost chodit do školy 
společně s dětmi, které jsou HIV negativní?“ 

kladně odpověděla přibližně polovina žáků (837 žáků, tj. 52,2 %). 
30,6 % (491 žáků) uvedla ne a 17,2 % (275 žáků) odpověděla nevím. 

Postoje žáků vůči HIV pozitivním pozitivně korelovaly s jejich znalostmi o 
problematice HIV/AIDS – čím lepší znalosti žáci měli, tím více byly jejich postoje 
vůči HIV vstřícnější. 



Informační zdroje žáků 

Na dotaz „Myslíš si, že máš o HIV a AIDS dostatek informací?“ 

většina žáků odpověděla ne (669 žáků, tj. 41,6 %), 495 žáků (tj. 30,8 %) odpovědělo 
ano a 444 žáků (tj. 27,6 %) odpovědělo nevím. 

Problematika HIV/AIDS byla ve škole probírána nejčastěji jednou (uvedlo 686 žáků, 
tj. 43,1 %), více než jednou ji uvedlo 451 žáků (tj. 28,3 %). 455 žáků (tj. 28,6 %) uvedlo, 
že problematiku HIV/AIDS ve škole neprobírali. 

Celkem 131 žáků (tj. 8,2 %) uvedlo, že se zúčastnilo nejrozšířenějšího primárně 
preventivního programu Hrou proti AIDS. 

Přibližně polovina žáků (826 žáků, tj. 50, 8 %) uvedla, že jejich hlavním zdrojem 
informací o HIV/AIDS je škola. V dalších zdrojích následoval internet (542 žáků, tj. 
33,3 %), rodina (280 žáků, tj. 17,2 %), kamarádi (119 žáků, tj. 7,3 %) a jiné zdroje (184 
žáků, tj. 11,3 %). 



Chování žáků 

„Chováš se bezpečně, aby ses nenakazil(a) HIV?“ 

odpověděly tři čtvrtiny (1 214 žáků, tj. 75,2 %) ano. 

Ne odpovědělo 87 žáků (tj. 5,4 %) a odpověď nevím byla zaznamenána u 313 žáků (tj. 
19,4 %). 

923 žáků (tj. 57,4 %) uvedlo, že se umí chránit proti přenosu HIV. 170 žáků (tj. 10,6 
%) se domnívá, že se proti HIV chránit neumí, a 515 žáků (tj. 32 %) nevědělo, zda 
chránit umí nebo ne. 



Prevence HIV

• Co musíme hlavně sdělovat a učit …

• Informovat o HIV/AIDS - kompletně
• Vyvracet přetrvávající mýty o HIV/AIDS
• Naučit naše děti, aby se uměly ochránit a aby 

přistupovaly k sexualitě zodpovědně!
• Naučit, aby kondom byl běžnou, přirozenou, 

spontánní součástí „sexu“



• Průzkum u 15-21 letých prováděný 
výzkumníky na Brown University -  mladí 
lidé váhají používat kondomy z důvodů:



Prevence HIV

Proč se lidé nechrání?

•Ani jedna strana nechce kazit ten 
okamžik…

•K nechráněnému pohlavnímu styku dojde 
snadněji, pokud není připraven/poučen ani 
jeden…



Prevence HIV

Proč se lidé nechrání?

•Sex je méně příjemný…

•Strach z druhého partnera, že se bude 
rozčilovat o používání kondomu…

•Nechce vypadat nedůvěryhodně…



Prevence HIV

Proč se lidé nechrání?

•Pokud užívám antikoncepci a trvám na 
kondomu, vypadá to, že obviňuji druhého, 
že může mít HIV či PPN…



Prevence HIV

Proč se lidé nechrání?

•Oba chtějí použít kondom, ale ani jeden 
není ochoten sdělit, že se kondom použije



Prevence HIV

Změna!

•Dělat kondomy sexy…



Prevence HIV

Změna!

•Kondom je běžnou součástí milostného 
života



Prevence HIV

Změna!

•Kondom nezabíjí romantiku…



Prevence HIV

Změna!

•Naučit žáky, aby si uměli říci o kondom…



Prevence HIV

Změna!

Sex je všudypřítomný – ve filmech, 
seriálech, reklamy, …..

vs.

Co chybí – bezpečnější sex v těchto 
pořadech (tedy úplně chybí spontánní 
propagace kondomů)



Je promiskuita IN ?



Sociální marketing

» Kondom?

• Bariéry: co brání tomu, aby se cílová skupina 
chovala, jak chceme? (myslete jako cílová 
skupina)

• Benefity: jaké výhody získá cílová skupina, 
pokud se bude chovat, jak požadujeme? 
(myslete jako cílová skupina)



Telefonická anonymní poradna

V roce 1995 vznikla na návrh Národní komise pro řešení problematiky 
HIV/AIDS a poté z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České republiky 
(MZ ČR) Národní help line AIDS při tehdejší Krajské hygienické stanici 
Středočeského kraje. Provoz na této lince byl zahájen 1. prosince 1995.

800 144 444
Státní zdravotní ústav

po – čt 9,00 - 18,00 hod. 

pá            9,00 - 16,00 hod. 



Internetová HIV poradna

Měl jsem orální styk s kamarádkou (ona mě), kterou 
znám ze školy. Nyní mám strach, jestli nemohlo dojít 
k přenosu HIV.

Nechráněný orální styk určité riziko představuje. Ve vašem 
případě, se jedná opravu o minimální, skoro nulové riziko, 
protože jste byl v roli pasivního partnera. Vyšší riziko je u 
aktivního partnera, který může mít kontakt se spermatem či 
poševním sekretem. 



Byl jsem opilý a měl jsem nechráněný orální a 
vaginální styk. Tu ženu znám, ale nevím jestli náhodou 
neměla ještě jiné partnery atd. Prostě nyní mám strach 
a nevím co dělat?

Vzhledem k tomu, že neznáte HIV status ženy, doporučuji 
test na HIV infekci. Než budete znát výsledky HIV testu 
doporučuji Vám sexuální abstinenci, nebo v případě 
pohlavního styku používat vždy a po celou dobu kondom.



Chtěla bych se zeptat, zda test na HIV lze 
za 102 dní od rizikového chování 
považovat za spolehlivý? A není třeba 
testy v delším časovém horizontu 
opakovat.

Ano, laboratorní test za 102 dní od rizika lze 
považovat za spolehlivý (102 dní = více než 
3 měsíce).



Chtěl jsem se zeptat, je možný přenos 
viru mimo pohlavní styk, já i dotyčná 
jsme měli na sobě spodní prádlo, k 
souloži nedošlo, ale seděla na mě a 
docházelo ke tření, je zde nějaké riziko?

Ne, vir HIV se přenáší: nechráněným 
pohlavním stykem, infikovanou krví a z 
infikované matky na plod/dítě. 



Předcházet nákaze virem HIV je zdánlivě 
jednoduché. Lidské sexuální chování se ale 

neřídí jen rozumem. Proto je tak složité. 
Důležité je nejen, abychom lépe kontrolovali 

své chování, ale abychom si uměli o 
citlivých a intimních otázkách života 

promluvit se svým partnerem či partnerkou. 



Film Mezi nimi

• „Mezi nimi“ je hraný film o mladých lidech a 
určen pro mladé,

• scénář filmu se zaměřuje na běžnou situaci 
- dobrý příklad,

• vychází z prostředí českých studentů,
• určen pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a studenty 

SŠ,
• délka filmu 42 min /1 vyučovací hodina/,
• manuál k filmu.



Film Mezi nimi

• www.prevence-info.cz 

• Režie: David Vigner 

• Výroba: 2010 © DAVI FILM STUDIO

http://www.prevence-info.cz/


Film Mezi nimi doporučuje

• MŠMT odbor 27 doporučuje film Mezi nimi 
včetně manuálu využívat pro danou 
cílovou skupinu žáků základních a 
středních škol.

• Státní zdravotní ústav, Národní program 
boje proti AIDS.



Jak pracovat s filmem

• Téma rozložit do 4 výukových hodin

• 1. výuková hodina – základní informace o 
HIV/AIDS 

• 2. výuková hodina zopakovat téma + využít 
autodidakt z manuálu

• 3. a 4. výuková hodina spojit bez přestávky – 
promítnutí filmu a diskuze po filmu

   mohou být využity otázky z manuálu



Kontakt

Prevalis, z. s.

Kancelář Ostrava

28. října 2663/150

702 00 Ostrava

Mgr. Adéla Recmanová

E-mail: adela.recmanova@prevalis.org

mob: + 420 773 572 717 

mailto:adela.recmanova@prevalis.org
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