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Rok 2020 byl krizový.  

V krizi se ukáže, kdo je kdo. Poznáte, na koho se můžete spolehnout, kdo vás podrží, kdo pomůže…. A taky 
naopak!  

Díky patří první řadě skvělým lidem z JANY! Za to že to ustáli, že hledali a nacházeli nové cesty, jak pomáhat 
klientům, za to, že se nezalekli a zůstali.  

Milé klientky a milí klienti, vy jste těžké časy pocítili nejvíce. Děkujeme Vám za Vaši trpělivost! Doufáme, že 
jsme Vás nezklamali.  

Rok 2020 byl také posledním rokem spolupráce s německým partnerem, Vládou Horního Falcka 
v Regensburgu. Děkujeme za 23 let spolupráce a finanční podpory, díky které jsme mohli budovat naši 
organizaci a klientům poskytovat nadstandardní služby. Budete nám chybět, ale život jde dál a my to 
zvládneme! 

Děkujeme spřáteleným neziskovkám za nezištné sdílení rad a zkušeností, jste pro nás velkou inspirací! Snad 
jsme i my Vám byli užiteční.  

Srdečně děkujeme také všem, kteří o náš projekt projevili zájem a vyjádřili mu své sympatie či poskytli 
podporu. Zachovejte prosím Centru JANA i do budoucna svou přízeň! Budeme ji v míře vrchovaté 
potřebovat. 

Předkládáme Vám výroční zprávu naší organizace za rok 2020, dočtete se v ní, jaký ten rok vlastně byl. 

 

 

 

 

 
Mgr. Lucie Černá 
předsedkyně Network East-West, z.s. 
29. června 2021 
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Úvod 

Organizační struktura česko-bavorského Projektu JANA 

V česko-bavorském pohraničí působí Projekt JANA nepřetržitě od roku 1997. 

Kooperačními partnery Projektu JANA byly na české straně Network East-West, z. s., na straně německé 
Vláda Horního Falcka v Regensburku.  

Network East-West, z. s. byl založen za účelem zvýšení informovanosti o problematice AIDS a pohlavně 
přenosných chorob, zajišťování spolupráce v česko-bavorském pohraničí.  

Network East-West, z. s. působí v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví. Svým klientům nabízí dvě služby: 

I. Dle Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. v zařízení Centrum JANA poskytujeme sociální služby  
a. Terénní program (registrováno od roku 2007) 
b. Odborné sociální poradenství (registrováno od 1.7.2018) 

 
II. Nezbytnou součástí našich služeb je testování na pohlavně přenosné choroby.  

Proto jsme v roce 2007 zřídili nestátní zdravotnické zařízení – dermatovenerologickou ambulanci. 
Testování provádíme v ambulanci v Centru JANA v Domažlicích nebo mobilní ambulanci v terénu. 

 

 

 

 

 

ČESKO-BAVORSKÝ PROJEKT JANA

Regierung
der Oberpfalz

Streetwork

Network East-West, z. s.

Centrum JANA
Sociální služby

Nestátní 
zdravotnické 

zařízení
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Oblast působnosti 2020 
 

 

 

 

Projekt JANA působí podél hranice České republiky se Spolkovou zemí Bavorsko. Délka hranice je cca 250 
kilometrů, probíhá pěti okresy ve třech krajích.  

V Plzeňském kraji, okresech Domažlice, Klatovy a Tachov zajišťuje terénní program v klubech a  
na ulici plně Centrum JANA.  

V Jihočeském kraji v okresu Prachatice – terénní program pro ženy na ulici a v klubech zajišťoval  
na základě smlouvy o spolupráci náš kooperační partner, Rozkoš bez rizika, z. s., Centrum JANA se finančně 
podílelo na testování klientek v terénu.  

V Karlovarském kraji v okresu Cheb – terénní program pro ženy na ulici a v klubech zajišťoval  
na základě smlouvy o spolupráci náš kooperační partner, Kotec, o. p. s., Centrum JANA se finančně podílelo 
na testování klientek v terénu. 
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Poskytované služby 2020 

Na české straně jsou klientům poskytovány dvě sociální služby (terénní program a odborné sociální 
poradenství) a v dermatovenerologické ambulanci testování na pohlavně přenosné choroby. 

 

 

 

I. SOCIÁLNÍ SLUŽBY – TERÉNNÍ PROGRAM 

 

Terénní program jsme mohli realizovat díky dotaci „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o 
sociálních službách, Plzeňský kraj 2020“ a díky finanční podpoře kooperačního partnera, Vlády Horního 
Falcka v Regensburgu. 

 

Poslání 

Pomáháme osobám, které pracují v prostituci a uživatelům návykových látek při řešení jejich zdravotních  
a sociálních problémů. Svojí činností se snažíme klienty učit, jak minimalizovat rizika, kterým jsou vystaveni. 
Tím, že podpoříme zdraví jednotlivce, ovlivníme i zdraví veřejné. 

Hodnoty 

Ctíme jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, státní a etnickou příslušnost,  
věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, bez ohledu na náboženské a politické 
přesvědčení. Možnost rozhodovat o vlastním životě a nést za tato rozhodnutí odpovědnost je výrazem 

CENTRUM JANA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

TERÉNNÍ PROGRAM
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Tachov
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svobody. Podporujeme taková rozhodnutí a snažíme se jim napomáhat vytvářením rovných šancí a 
překonáváním předsudků a stereotypů. 

Cíle 

• prevence sociálního vyloučení, 
• sociální začleňování, 
• pomoc klientkám získávat nebo znovu nabývat sociální kompetence,  
• motivace klientů ke změně rizikového chování a mírnění jeho negativních důsledků 
• prevence HIV/AIDS a pohlavně přenosných chorob (STI) 

 
 

Cílová skupina 

• ženy ohrožené prostitucí 

• osoby komerčně zneužívané 

• osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 

• oběti obchodu s lidmi 

• osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách.  

 

Principy poskytování služby 

• anonymita – klient není povinen sdělovat své jméno a další osobní údaje 

• bezplatnost všech poskytovaných služeb 

• mlčenlivost – veškeré informace o klientech jsou přísně důvěrné 

• dodržování práv uživatelů – sociální služba je poskytována s důrazem na respektování vůle, ochrany 
důstojnosti, soukromí a dalších práv našich klientů, včetně možnosti podat stížnost 

• nízkoprahovost – vytváříme bezpečné prostředí pro klienty a pracujeme v jejich prostředí 

 

Služby klientům 

• sociální poradenství  

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

• asistenční služby – doprovod klientek do příslušné organizace 

• zprostředkování následné zdravotní a sociální pomoci   

• krizová (i telefonická) intervence  

• poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

• bezplatné poskytování kondomů, lubrikačních gelů a informačních materiálů  

• vše o bezpečném sexu (zásady safer-sex) 

• informace o HIV/AIDS a dalších pohlavně přenosných infekcích 

• před- a potestové poradenství  

• bezplatné testování na HIV, syfilis, hepatitis B a C, kapavku, chlamydie a další pohlavně přenosné infekce 

• výměnný program pro uživatele drog, Harm Reduction 

 

V roce 2020 se nám v Plzeňském kraji podařilo opakovaně kontaktovat 204 klientů, z toho bylo 177 žen a 
27 mužů. 69 % našich klientů jsou komerčně zneužívané osoby. Osoby vedoucí rizikový způsob života tvoří 
18 % a osoby ohrožené závislostí tvoří 13 % našich klientů.  
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Celkem bylo uskutečněno 132 výjezdů do terénu. V roce 2020 jsme navštívili 22 klubů, 1 pouliční trasu  
a 2 priváty, provedli 813 kontaktů. Většina kontaktů (427) byla uskutečněna v přirozeném prostředí klientů, 
zbytek kontaktů proběhl v prostorách Centra JANA, kde nás klienti aktivně navštívili 386x. 

Rok 2020 byl zásadně ovlivněn epidemiologickou situací v souvislosti s pandemií COVID-19. Měsíce leden a 
únor probíhaly dle očekávání v normálu, naši práci jsme vykonávali v běžném rozsahu.  

První vlna opatření však citelně zasáhla do řad našich klientů. Více než 50 % klientů z oblasti prostituční 
scény jsou cizinci a ti v době pandemie museli opustit ČR. Zařízení, v nichž se zdržovali, byla uzavřena. 

Po rozvolnění protiepidemických opatření se situace jen pozvolna zlepšovala, na konci léta jsme 
předpokládali, že bychom mohli dosáhnout plánovaného počtu testů na STI a tím naplnit naše vytyčené cíle.  

Bohužel po druhé vlně opatření jsme museli konstatovat, že jsme nedosáhli počtu plánovaných provedených 
testů, ani kontaktovaných klientů.  

 

 

 

Po čas protiepidemických opatření nás majitelé klubů odmítali vpustit dovnitř s tím, že činnost neprovozují, 
naráželi jsme na zavřené dveře erotických klubů přesto, že jsme měli indicie, že některé ženy zůstaly 
v klubech, neboť se nemohly / nechtěly vrátit domů, do zemí původu.  Zkoušeli jsme část žen kontaktovat 
telefonicky, většinou jsme se dozvídali, že prostituci neprovozují. Kontakt s námi odmítaly, což bylo pro nás 
velmi frustrující. Po více než 20 letech budování důvěry (bez problémů se od roku 1997 ve scéně prostituce 
pohybujeme) se ukázalo, že strach z možných represí v době nouzového stavu byl silnější než potřeba 
kontaktu s naší službou. Budoucnost ukáže, jak se tato skutečnost promítne do zdravotního stavu našich 
klientek a do rázu prostituční scény vůbec.  

Očekáváme, že po skončení podpůrných finančních programů, které mají zmírnit dopady proticovidových 
opatření, dojde k prohloubení sociálních problémů ve společnosti, které povedou k nárůstu počtu osob 
pracujících v prostituční scéně, stejně jako tomu bylo po ekonomické krizi po roce 2008. Proto bude 

TERÉNNÍ PROGRAM  2020 - Plzeňský kraj  

Počet erotických klubů: 22
Počet tras pouliční a silniční prostituce: 1
Počet privátů 2

Počet výjezdů do terénu: 132
Počet návštěv v klubech: 308

Počet klientů: 204
Z toho počet prvokontaktů           79
Počet kontaktů: 813
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zapotřebí zachovat naše služby osobám ohroženým prostitucí v plném rozsahu. Navíc očekáváme, že se část 
klientů přesune na priváty, budou hůře dosažitelní, na terénní pracovníky to bude klást větší nároky. 

Naše zkušenost koresponduje se zprávami z jiných organizací. 

Pro přehled přikládáme tabulku s ukazateli z roku 2020 v porovnání s předchozími léty. Je z ní patrné, že 
jsme významně neomezili provoz a naši připravenost poskytnout klientům služby (což dokládá počet výjezdů 
do terénu + počet návštěv v klubech). Avšak pokles kontaktovaných klientů a provedených testů jasně 
dokládá, že protiepidemická opatření se do naší práce za rok 2020 negativně promítla. 

 

  2017 2018 2019 2020 

Počet erotických klubů 31 26 24 22 

Počet tras silniční prostituce 1 1 1 1 

Počet privátů 1 1 3 2 

Počet výjezdů do terénu  131 120 177 132 

Počet návštěv v erotických klubech 352 238 303 308 

Počet klientů (unikátni ID) 479 418 397 204 

Počet kontaktů 1 780 1 430 1 391 813 

Balíček SAFER SEX (5xkondom, gel, tampon) 1 322 1 213 1 234 1 436 

Vyměněné injekční štříkačky IN 11 206 6 569 8 522 12 034 

Vyměněné injekční štříkačky OUT 11 222 6 591 8 936 13 272 

Počet klientů odborného poradenství (drogy)  - 15 10 8 

Testy na přítomnost drog v moči / slinách 11 192 52 34 

 

 

Uživatelům návykových látek poskytujeme dvě sociální služby: terénní program Centrum JANA-terén a 
odborné sociální poradenství Centrum JANA-poradna.  

Drogová scéna na Domažlicku je latentní, o čemž svědčí vysoký počet vyměněných injekčních stříkaček vs. 
Relativně nízký počet klientů. Většina z těch, kteří docházejí do naší služby, využívají sekundárního 
výměnného programu a mění injekční stříkačky pro další své známé, kteří nechtějí se sociální službou přijít 
do kontaktu. Služba má tak přesah pro daleko věší počet uživatelů návykových látek.  Pokud s těmito uživateli 
navážeme přímou spolupráci, můžeme je např. motivovat ke změně rizikového chování a působit na ně 
v rámci prevence HIV/AIDS a dalších nejen krví přenosných chorob. 
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Celkem za obě služby bylo vydáno 13 272 injekčních stříkaček 13 osobám. Došlo tedy k významnému 
nárůstu (více než 40 %) přijatých a vyměněných injekčních stříkaček oproti roku 2019.  Dále distribuujeme 
mezi klienty materiál pro bezpečnější braní (filtry, dezinfekce, náplasti, sterilní vody), materiál pro 
bezpečnější sex (kondomy, lubrikační gely, menstruační houbičky) a edukační materiál.  Sekundárním 
výměnným programem bylo vydáno 7 851 injekčních stříkaček. To je téměř 60 % všech vydaných stříkaček. 

Během roku 2020 jsme poskytli HR materiál při celkem 101 setkáních. 41 jich bylo v zázemí Centra JANA, 
56 v terénu a 4 na privátu. Primární nelegální drogou v naší oblasti zůstává pervitin, dále pak THC. Klienti 
kombinují tyto látky s dalšími léky jako je Tramal, Rivotril či benzodiazepiny. 

 

* 3 klienti využili výměnného programu v terénní i ambulantní službě 

 

 

V krizovém režimu se ukázalo, jak je důležité s klienty komunikovat přes sociální sítě. Zintenzivněli jsme práci 
v rámci e-terénu na Facebooku, kde se nám dařilo kontaktovat klienty, které známe z terénu a dále tak 
postupovat v navazování kontaktů nových. Facebookový profil Jana Terén byl založen v roce 2018. 
V současné době spravujeme Facebookovou stránku Centrum JANA a Facebookový profil Jana Terén. 
Facebookový profil je aktivní v rámci pracovní doby a ve večerních hodinách, což bylo odzkoumáno dle 
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aktivních přátel na něm. Nejčastěji nás oslovovali klienti pomocí Messenger zpráv v rámci naší pracovní doby 
a dále od 19ti hodin pokud se potřebovali poradit, domluvit schůzku či výměnu v terénu. Většinou 
odpovídáme do 2 hodin. Vlivem epidemiologické situace v souvislosti s pandemií COVID-19 se v roce 2020 
podařilo s klienty navázat lepší a intenzivnější komunikaci především přes Messenger. Klienti se 
prostřednictvím Facebooku naučili domlouvat na místech výměny v terénu i výměně v Centru JANA. Takto 
se jim můžeme lépe časově a materiálně přizpůsobit. Aktuálně máme na FB profilu 108 přátel a 10 
sledujících uživatelů. V kontaktu jsme přes aplikaci Messenger s 32 lidmi. Pomocí FB práce též mapujeme, 
zjišťujeme spokojenost se službou a snažíme se klienty aktivizovat sdílením informací. 

I přes omezení související s epidemiologickou situací v souvislosti s pandemií COVID-19 jsme v roce 2020 
usilovně pracovali na síťování služeb. Jsme členy pracovní skupiny PLK (Pracovní skupina nízkoprahových 
služeb Plzeňského a Karlovarského kraje) – setkání probíhala dle možností osobní nebo online formou; 
podíleli jsme se aktivně na Komunitním plánování města Domažlice, účastníme se pracovních setkání 
v oblasti závislostí a užívání návykových látek protidrogového koordinátora v Domažlicích, účastnili jsme se 
online sdílení zkušeností týkající covidové situace v rámci sekce HR A.N.O (sekce Harm Reduction Asociace 
nestátních organizací). 

 

 

I. SOCIÁLNÍ SLUŽBY – ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 

K 1.7.2018 Network East – West, z. s registroval novou sociální službu – Odborné sociální poradenství. 

Posláním služby je nabízet osobám závislým a osobám ohroženým závislostí na nelegálních návykových 
látkách poradenství, které je zaměřené na pomoc se zvládáním jejich těžkých životních situací.  

Cílem služby je zajistit vyřešení individuálního poradenského případu způsobem, který naplní cíle klienta i 
všech zainteresovaných stran. Poskytujeme klientům prostor pro řešení jejich nepříznivé sociální situace. 
Náš přístup k uživatelům je nediskriminační.  

Cílová skupina  

• 19 – 64 let 

• osoby závislé na nelegálních návykových látkách  

• osoby ohrožené závislostí, tj. rodinní příslušníci a osoby z blízkého okolí uživatelů nelegálních 
návykových látek, potenciální uživatelé drog 

 

V rámci poradenství jsou objektivně vyhodnocovány skutečné potřeby uživatele. Aktivity systému 
poradenství jsou zaměřeny k jejich naplňování. Problémy jsou řešeny způsoby, prostředky a formami, které 
jsou z povahy věci nejvhodnější a nejdostupnější pro uživatele. 

K uživatelům a jejich potřebám přistupujeme individuálně. Rozvíjíme aktivitu, samostatnost a snahu 
uživatele zapojit se do poradenského procesu. Motivujeme uživatele služby k činnostem, které nevedou 
k jeho dlouhodobému setrvání v nepříznivé sociální situaci nebo jejímu prohlubování.  

Respektujeme svobodné rozhodování klientů. Jsme nestranní a nezávislí. Respektujeme osobnost klienta a 
dodržujeme zásady rovného přístupu, důvěrnosti a ochrany zájmů vůči všem klientům. Respektujeme etické 
zásady sociálního pracovníka a neseme odpovědnost za svoji práci. Ochrana práv uživatelů služby je 
vedoucím principem i základní součástí poskytované služby. V činnosti odborného sociálního poradenství je 
ochrana práv uživatelů služby zcela zásadní. 
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Klient přijímá službu na základě vlastního rozhodnutí. Pracovník přistupuje ke každému zájemci s respektem 
a úctou a poskytne mu dostatek prostoru k vyjádření jeho přání, potřeb nebo problému. Zájemce o službu 
je srozumitelným způsobem seznámen s nabídkou služby, jejími aspekty a s podmínkami pro její poskytnutí. 
Každý zájemce o službu je upozorněn na možnost řešení situace všemi dostupnými způsoby s využitím 
různých systémů pomoci, pokud takové jsou k dispozici. 

 

V roce 2020 navštívilo poradnu celkem 8 klientů, kteří využili nabídky testování na přítomnost omamných 
a psychotropních látek v moči. Močových testů na přítomnost OPL bylo provedeno celkem 25 a na 
přítomnost alkoholu celkem 8.  Součástí nabídky testování je i provádění testu na falšování moči, který byl 
proveden 1x.  

Testování jsme prováděli pomocí testovací kazety Multi-Panel. Tyto vícesložkové testy obsahují 5 
testovaných látek: amfetaminy (AMP), pervitin (MAMP), marihuana a hašiš (THC), opiáty (OPI) a kokain a 
crack (COC). Součástí testování byly i jednosložkové testy na alkohol (ETG). 

 

 

Odborné sociální poradenství se loni rovněž potýkalo s úbytkem klientů a s tím souvisejícím poklesem 
provedených testů na přítomnost drog v moči, což bylo zčásti způsobeno protiepidemickými opatřeními 
v souvislosti s pandemií COVID-19 a podíl na tom měly i nově nastavené podmínky spolupráce s klienty 
poradny (zavedení Smlouvy o poskytování odborného sociálního poradenství spojeného s testováním na 
přítomnost drog a jejich metabolitů v moči). 

K rozhodnutí uzavírat s klienty tuto smlouvu jsme dospěli po zralém uvážení, které vycházelo z naší praxe. 
Množily se totiž případy, kdy klienti požadovali pouze jednorázové provedení testu na OPL bez poskytnutí 
poradenství. Navíc měli zájem o testování v jimi určeném termínu. Tato situace byla pro nás již neúnosná a 
v rozporu s posláním odborného sociálního poradenství. 

Smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství spojeného s testováním na přítomnost drog a 
jejich metabolitů v moči s klientem uzavíráme na dobu jednoho měsíce a během této doby proběhne 6 

Multi-Panel - 25

ETG - 8

Falšování - 1

Testy provedené z moči v roce 2020
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poradenských setkání a 8 testů na přítomnost OPL z moči. Podmínkou je absolvování nejprve dvou 
poradenských setkání do dvou týdnů od uzavření smlouvy. Až při třetí návštěvě poradny je proveden první 
test. Testy jsou následně prováděny každý třetí až čtvrtý den (kdy je v moči možný teoretický záchyt 
přítomnosti návykových látek či jejich metabolitů) v pevně stanovených datech a časech. Poradenská setkání 
probíhají jednou týdně taktéž ve stanovených datech a časech. Po uplynutí jednoho měsíce se domlouváme 
s klientem na dalším způsobu spolupráce. 

Pokud klient projeví zájem pouze o poradenská setkání (bez testování), je s ním na dobu jednoho měsíce 
uzavřena Smlouva o poskytování odborného sociálního poradenství. Četnost setkání se odvíjí od požadavků 
klienta a od provozu poradny. 

V roce 2020 tedy došlo oproti předchozímu roku ke značnému poklesu v počtu provedených testů a celkově 
návštěvnosti poradny. Avšak i obecně lze říci, že zájem o ambulantní formu služby není mezi uživateli drog 
tak velký, jak jsme původně očekávali. Naše předpoklady o poptávce po službě se nenaplnily, proto v době, 
kdy tuto zprávu sepisujeme, jsme došli k rozhodnutí, že v roce 2022 už nebudeme odborné sociální 
poradenství poskytovat. Klienti však nezůstanou bez pomoci, budou směřování do našeho terénního 
programu. V okresu Domažlice jsme totiž jedinou organizací, která nabízí služby drogové prevence, nejbližší 
podobné služby jsou v Plzni, pro mnohé klienty jsou tak z mnoha důvodů prakticky nedostupné. 

 
 

II. ZDRAVOTNÍ SLUŽBY – VENEROLOGICKÁ AMBULANCE 

 

Zdravotní služby jsme mohli realizovat díky dotaci Ministerstva zdravotnictví ČR (Národní program řešení 
problematiky HIV/AIDS pro rok 2020) a díky finanční podpoře kooperačního partnera, Vlády Horního 
Falcka v Regensburgu. 

Stejně jako sociální služby i služby zdravotní citelně poznamenala proticovidová opatření. 

Po dobu nouzového stavu jsme naše služby výrazně neomezili, testování v ambulanci v Domažlicích bylo 

pozastaveno jen první na 4 týdny epidemie (16.3.-11.4.), kdy jsme neměli k dispozici ochranné pomůcky. 

Jinak bylo možné provádět testy v průběhu celého roku.  

Testování v mobilní ambulanci poznamenala protiepidemická opatření nejvíce. Tradičně zde provádíme 
nejvíce vyšetření / testů. Kvůli uzavření erotických klubů během první a druhé vlny epidemie nebyl o tuto 
službu zájem. Z tohoto důvodu jsme také po dobu opatření zrušili přítomnost lékaře během výjezdů mobilní 
ambulance do terénu. 
 

V roce 2020 jsme ve venerologické ambulanci vyšetřili 122 klientů (109 žen / 13 mužů), 54 z nich bylo 

prvokontaktů.  

Klienti mohou absolvovat testy z plné žilní krve nebo rychlé testy (HIV+, syfilis a hepatitis C) a výtěry 
vaginy/cervixu/uretry (kapavka, chlamýdie a další STI). Ne všichni klienti absolvovali celou škálu nabízených 
vyšetření, někteří chtěli jen náběr krve, jiní jen výtěry. Někteří během roku využili testování jak z žilní krve, 
tak rychlé testy.  

Pokud rychlý test vyjde reaktivně, okamžitě klientovi nabíráme žilní krev a odesíláme do laboratoře ke 
konfirmaci. To, že výjezdu do terénu je přítomen zdravotnický pracovník, minimalizuje situaci, kdy klient po 
reaktivním výsledku rychlého testu na konfirmační odběr nedorazí.  
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Kromě screeningu závažných STD jsme v omezeném rozsahu pokračovali v testování na další infekce. Po 
zkušenostech se připojujeme k údajům z odborné literatury, že má velký význam vyšetřování na širší 
spektrum STI (pokud to ekonomická situace pracoviště dovolí). Nejenom že jsou STI (syfilis, kapavka, 
chlamydie apod.) monitorem celkové situace, ale jejich přítomnost významně umožňuje porušením sliznic 
přenos infekce HIV.  

Vyšetření byla prováděna v ambulanci Centra JANA v Domažlicích a v mobilní ambulanci. Většina vyšetření 
byla realizována během výjezdů do terénu. 

Následující tabulka dokládá počty testovaných klientů, provedených vyšetření, z toho pozitivních nebo 
reaktivních výsledků. V pozitivních výsledcích jsou uváděny jen prvozáchyty – opakovaná vyšetření 
dispenzarizovaných klientů nejsou mezi pozitivními výsledky evidována!!!  

 

 
Provedené    testy 

Počet testovaných 
osob 

Počet 

testů 

Z toho 
pozitivní  
reaktivní 

Ži
ln

í 

kr
ev

 HIV 68 81 0 

anti HCV 38 41 4 

RPR +TPPA 39 40 0 

R
yc

h
lé

 

te
st

y 

HIV 106 122 0 

anti HCV 106 122 4 

RPR +TPPA 106 122 0 

V
ýt

ěr
y 

 
va

gi
n

a 

ce
rv

ix
 

u
re

tr
a Chlamydia 

trachomatis 
37 39 4 

kapavka 37 39 0 

 

HIV+ a syfilis: nebyly v dotovaném roce zjištěny. Je to dáno pravděpodobně poklesem počtu provedených 

testů. 

Reaktivní výsledky anti HCV byly sděleny 4 klientům (1x Rumunsko, 1x Ukrajina, 2x ČR).   Oba čeští klienti 

(1 muž + 1 žena) měli zkušenost s intravenózním užíváním drog. Oba byli odkázáni k podrobnějšímu 

vyšetření a následné péči na infekční kliniku do FN v Plzni. Klientky z Ukrajiny a Rumunska užívání drog 

popírá .  Všechny reaktivní výsledky byly zjištěny po provedení rychlotestů, 1x byl rychlotest konfirmován 

v laboratoři, 3x byly provedeny jen rychlotesty – klientky po reaktivním výsledku odmítly náběr krve. 

Kapavka nebyla zjištěna. 

Ch. trachomatis byla objevena u 4 klientek (2x ČR, 2x Rumunsko). Tento rok jsme se vrátili ke spolehlivější 

vyšetřovací metodě, tj. DNA CT+NG.  Počet pozitivních výsledků se vyšplhal na 10% , což je významný nárůst 

oproti předchozím rokům, kdy jsme z finančních důvodů volili levnější průkaz antigenu a kdy byl výskyt 

tohoto patogenu mimořádně nízký.  

Jsme si vědomi, že interpretace výsledků nemusí přinášet objektivní obraz výskytu STI v prostituční scéně. 

Je to dáno poklesem počtu provedených testů.  
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Práce byla realizována monitorováním a důsledným vyšetřováním osob ohrožených prostitucí, byla jim 
poskytována odpovídající léčba s následnou a předpisům odpovídající dispenzární péčí, včetně 
depistážního šetření. 

Metodologicky přitom vycházíme z doporučení mezinárodních i místních odborných společností (WHO, 
Česká dermatovenerologická společnost apod.), jejichž guidlines jasně deklarují souvislosti mezi přenosem 
viru HIV a nákazou další STI. Z toho plyne nutnost lege artis vyšetřovat většinu závažných infekcí současně, 
čímž nejlépe postupujeme i preventivně a v intencích epidemiologie. 

Tato skutečnost je hodná zřetele obzvláště u žen ohrožených prostitucí-klientek Centra JANA, které pracují 
v erotických klubech a na silnicích podél česko-bavorské hranice. Většina klientek jsou cizinky, provozující 
svou činnost na území ČR ilegálně, tzn. i se ztíženým přístupem do zdravotnických zařízení, proto využívají 
služby naší organizace. Jde o rizikovou skupinu, která je pro státní zdravotnické zařízení prakticky 
nedosažitelná. Snažíme se proto klientky motivovat k pravidelným vyšetřením na HIV a STI. Doporučujeme 
periodické prohlídky v intervalech 3 měsíců. Toto by byl optimální stav, který je vzhledem k omezeným 
finančním prostředkům a také k vysoké fluktuaci našich klientek prozatím nereálný. 

Používány byly rutinní základní diagnostické a terapeutické postupy, odpovídající doporučením WHO a České 
Dermatovenerologické společnosti. Vyšetření jsou prováděna bezplatně.  
 
Po celou dobu své existence spolupracuje Centrum JANA s kožní klinikou FN v Plzni v oblasti léčby a 
dispenzarizace klientek se zjištěnou STD. Spolupráce nestátního a státního zařízení se ukázala jako velmi 
přínosná. Podařilo se úspěšně skloubit dva rozdílné přístupy k cílové skupině-k ženám pracujícím prostituci. 
Jde o marginalizovanou skupinu obyvatelstva s rizikovým chováním, zejména ve fertilním věku 
 
Odborným zástupcem zdravotnického zařízení je prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc.  
 

Praxe uplynulých let umožnila vyšetření značného počtu klientů se záchytem případů HIV a závažných STI, 

zejména syfilis, s jejich řešením a realizací léčby zachycených případů syfilis, příp. dalších STI infekcí, čímž 

projekt pomohl významně zmapovat i ovlivnit epidemiologickou situaci velmi problémové a rizikové 

populace v exponovaném regionu. Klienti byly vyšetřovány opakovaně nebo pravidelně, což se 

v dlouhodobé perspektivě projevilo snížením nemocnosti. 

Vyšetření 1997 – 2020 : 2 890 klientů ze 35 zemí původu 

 

 

 

 
 
 
 
 

V pozitivních výsledcích jsou uváděny jen prvozáchyty – opakovaná vyšetření dispenzarizovaných klientů 
 nejsou mezi pozitivními výsledky evidována. 

 
Klienti vyšetření v dermatovenerologické ambulanci se v roce 2020 rekrutovali z 12 zemí původu. 
Zastoupení cizinců v roce 2020 výrazně ovlivnila epidemiologická opatření  

Vyšetření: Počet provedených testů: Z toho pozitivní: 

HIV 6 214 13 

Hepatitis B 4 610 56 

Hepatitis C 5 001 135 

Syfilis 6 053 172 

Kapavka 2 172 23 

Chlamydia trachomatis 2 063 199 
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Na první místo se v roce 2020 vrátili Češi (45 %). Následují klienti z Ukrajiny (21 %), Nigérie (12 %).  
Poprvé v historii projektu jsme se setkali s klientkou z Kolumbie.  
 

.  

Pro přehled přikládáme tabulku s ukazateli z roku 2020 v porovnání s předchozími léty. Je z ní patrné, jak se 
v roce 2020 protiepidemická opatření do naší práce negativně promítla. 

 

STI – VYŠETŘENÍ: 2017 2018 2019 2020 

Počet vyšetřených klientů  (unikátni ID) 287 293 254 122 

Průkaz protilátek proti HIV 1+2 400/0 373/1 253/1 81/0 

Průkaz HBsAg 4/0 6/0 0/0 3/0 

Anti  HCV 382/6  330/4 144/4 41/4 

RPR + TPPA 393/5 346/9 144/0 40/0 

N.gonorrhoeae 138/4 109/0 94/0 39/0 

Chlamydia trachomatis 138/10 93/1 94/2 39/4 

Rychlé testy HIV   130/0 75/0 225/1 122/0 

Rychlé testy anti HCV -  50/0 225/4 122/4 

Rychlé testy syfilis  - 50/0 225/2 122/0 

55

25

14

6

6

3
3

3
3 1 1 1 1

Testovaní klienti 2020 : 122 (109 F / 13 M)

Česká republika - 55

Ukrajina - 25

Nigérie - 14

Bulharsko - 6

Rumunsko - 6

Bělorusko - 3

Moldavsko - 3

Slovensko - 3

Venezuela - 3

Kolumbie - 1

Litva - 1

Německo - 1

Ruská feredace - 1
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Financování: 

 

 
 
Kooperační partneři:  
 

 
 

 
 

 

Kontaktní informace: 
Network East-West, z.s.  

U Nemocnice 148 

344 01 Domažlice  

tel.: 605 255 385 

www.office@centrumjana.cz 

http://www.kotec.cz/
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IČ: 69967024 

Číslo účtu: 107-9027650207/ 0100 

Mgr. Lucie Černá 
předsedkyně  

Network East-West,z. s. 

 Mgr. Kateřina Němečková 

vedoucí terénního programu 

a odborného soc. poradenství 

 prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc. 

odborný zástupce 

     

Telefon +420 605 255 385 

office@centrumjana.cz 

 Telefon +420 724 027 951 

teren@centrum.cz 

 Telefon +420 379 778 222 

resl@fzs.zcu.cz 
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