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Rok 2021 byl pro naši organizaci nelehký.  

Pokračující Covidová krize a první rok existence bez kooperačního partnera Vlády Horního Falcka 
v Regensburgu nám daly zabrat. Ustáli jme to, i když jsme z finančních důvodů museli v polovině roku 
přestěhovat naše sídlo z Domažlic do Horšovského Týna. 

Výzva byla přijata, stálo nás to mnoho sil , fyzických (stěhování z třetího patra bez výtahu, včetně  archivu za 
24 let) i psychických (všechno to papírování kolem !). V našem novém útočišti se nám podařilo zabydlet a 
líbí se nám tam.  

Na tomto místě je třeba poděkovat: 

• V první řadě skvělým lidem z JANY! Za to že jsme to vše zvládli…  

• Velké díky patří našim klientům. Za jejich trpělivost a důvěru v nás! Doufáme, že jsme Vás nezklamali.  

• 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 2021, dočtete se v ní, jaký ten rok vlastně byl. 

 

 

 

 

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

V česko-bavorském pohraničí působíme nepřetržitě od roku 1997. 

Do roku 2020 jsme byli součástí česko-německého Projektu JANA , na německé straně byla naším partnerem 
Vláda Horního Falcka v Regensburku. Toto partnerství skončilo k 31.12.2020.  

Network East-West, z. s. byl  založen za účelem preventivního působení v oblasti HIV/ AIDS a pohlavně 
přenosných chorob a v oblasti užívání návykových látek. Účel spolku je realizován tím, že zejména 

• poskytuje sociální službu pro ženy ohrožené prostitucí, migrantky, drogově závislé, 

• zajišťuje poskytování zdravotní péče (především testování na HIV a další pohlavně přenosné infekce) 
ženám provozujícím prostituci, migrantkám, uživatelům návykových látek, 

• pořádá vzdělávací programy pro laickou i odbornou veřejnost o problematice prostituce, 
obchodování s lidmi a komerčního zneužívání, 

• podílí se na budování nadnárodní sítě spolupracujících organizací působících na poli prevence 
HIV/AIDS a pohlavně přenosných chorob v česko-bavorském pohraničí. 
 

Oblast působnosti 2021 

Naše služby poskytujeme v okresech Domažlice, Klatovy a Tachov, podél hranice Plzeňského kraje se 
Spolkovou zemí Bavorsko 

 

 

 

Poskytované služby 2021 

Network East-West, z. s. působí v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví.  Svým klientům nabízel v roce 
2021  v zařízení Centrum JANA služby: 
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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 – ukončeno 31.12.2021) 

 
II. Nestátní zdravotnické zařízení – dermatovenerologická ambulance (registrována v roce 2007) 

Provádíme testování na pohlavně přenosné choroby v ambulanci v Centru JANA v Horšovském Týně 
nebo v mobilní ambulanci v terénu. 

 

 

 

I. SOCIÁLNÍ SLUŽBY – TERÉNNÍ PROGRAM 

 

Terénní program jsme mohli realizovat díky dotacím: „ 

• Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj 2021, 

• dotace z rozpočtu Plzeňského kraje „Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021“ 

• Město Domažlice: "Program poskytování dotací sociální oblast – registrované sociální služby" 

• Město Železná Ruda – dotace na sociální služby v oblasti prevence pohlavně přenosných nemocí u 
osob v prostituci a u uživatelů návykových látek 

• Úřad práce - Dohoda o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, 
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a ESF 

CENTRUM JANA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

TERÉNNÍ PROGRAM

Streetwork
okresy Klatovy, Domažlice, 

Tachov

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ 
PORADENSTVÍ

Poradna v Horšovském Týně

okres Domažlice

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ 
ZAŘÍZENÍ

dermatovenerologická 
ambulance 

ambulance v Horšovském 
Týně

Mobilní ambulance 
okresy Klatovy, Domažlice, 

Tachov
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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 
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   

• bezplatné poskytování kondomů, lubrikačních gelů a informačních materiálů  

• vše o bezpečném sexu (zásady safer-sex) 
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• informace o HIV/AIDS a dalších pohlavně přenosných infekcích 

• výměnný program pro uživatele drog, Harm Reduction 

 

V roce 2021 se nám v Plzeňském kraji podařilo opakovaně kontaktovat 198 klientů, bylo uskutečněno 122 
výjezdů do terénu. V roce 2021 jsme pravidelně navštěvovali 15 klubů, 2 pouliční trasy a 1 privát, provedli 
919 setkání (kontaktů) s klienty. 

Rok 2021 byl zásadně ovlivněn epidemiologickou situací v souvislosti s pandemií COVID-19.  

Protiepidemická opatření v první polovině roku citelně zasáhla do řad našich klientů. Měsíce leden až červen 
probíhaly ve znamení lockdownu. Zařízení, v nichž se klienti projektu zdržují, byla uzavřena. Opatření rovněž 
citelně zasáhla do řad našich klientů, přibližně 50 % z nich jsou cizinci, mnozí opustili ČR. Ženy na stanovištích 
pouliční prostituce kvůli zákazu vycházení nestály. 

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.   

Pro přehled přikládáme tabulku s ukazateli z roku 2021 v porovnání s předchozími léty. Je z ní patrné, jak se 
protiepidemická opatření  do naší práce za roky 2020 a 2021 negativně promítla. 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Počet erotických klubů 31 26 24 22 15 

Počet tras silniční 
prostituce 

1 1 1 1 2 

Počet privátů 1 1 3 2 1 

Počet výjezdů do terénu  131 120 177 132 122 

Počet návštěv v 
erotických klubech 352 238 303 308 288 

Počet klientů (unikátni ID) 479 418 397 204 198 

Počet kontaktů 1 780 1 430 1 391 813 919 

Balíček SAFER SEX 
(5xkondom, gel, tampon) 

1 322 1 213 1 234 1 436 584 

Vyměněné injekční 
štříkačky IN 

11 206 6 569 8 522 12 034 10 337 

Vyměněné injekční 
štříkačky OUT 

11 222 6 591 8 936 13 272 10 413 

Počet klientů odborného 
poradenství (drogy)  

- 15 10 8 10 

Testy na přítomnost drog 
v moči / slinách 11 192 52 34 27 
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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. 

Během roku 2021 jsme poskytli HR materiál při celkem 102 setkáních. 30 jich bylo v zázemí Centra JANA, 
67 v terénu a 5 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. 

Celkem bylo vydáno 10 413 injekčních stříkaček 20 osobám. Z toho bylo při sekundárním výměně vydáno 
5 707 injekčních stříkaček. To je téměř 50 % všech vydaných stříkaček. 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.   

 

V roce 2021 jsme v okrese Domažlice a na Železné Rudě pokračovali v návštěvách lékáren, které prodávají 

injekční stříkačky uživatelům návykových látek (spolupracujeme s nimi již od roku 2017). Zde dáváme 

k dispozici tzv. bonusové balíčky s HR materiálem (5x injekční stříkačka, 5x alkoholový tampon, 5x náplast, 

5x bavlněný filtr, 2x kapsle, 2x zub, 1x filtr na kouření, kondom a leták Centra JANA). Tyto balíčky pak lékárníci 

dávají bezplatně potenciálním klientům a rozšiřují tak povědomost o naší službě. Zjišťujeme zde počty 

prodaných stříkaček. V roce 2021 jich bylo 7 300 ks. 

Kontaktujeme i lékárny, které injekční stříkačky neprodávají, abychom zjistili, zda je nezařadili do svého 

sortimentu a zda se potencionální uživatelé drog neptají po stříkačkách. Zde většinou zanecháváme naši 

vizitku a informační letáky.  
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V rámci výměnného programu provádíme také mapování drogové scény. Snažíme se pohybovat v prostředí, 
kde by se mohli vyskytovat uživatelé drog. Během mapování drogové scény jsme prováděli i sběr 
pohozených injekčních stříkaček.  

Během Covidové krize se ukázalo, jak je důležité s klienty komunikovat přes sociální sítě. V roce 2021 jsme 
pokračovali v intenzivnější práci v rámci e-terénu na Facebooku, kde se nám opět 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 
vypozorováno dle aktivních přátel na něm. Nejčastěji nás oslovovali klienti pomocí Messenger zpráv v rámci 
naší pracovní doby a dále po 19. hodině, pokud se potřebovali poradit, domluvit schůzku či výměnu v terénu. 
Většinou odpovídáme do 2 hodin. Klienti se prostřednictvím Facebooku naučili domlouvat na místech 
výměny v terénu i v Centru JANA. Takto se jim můžeme lépe časově a materiálně přizpůsobit. Aktuálně 
máme na FB profilu 150 přátel a 17 sledujících uživatelů. 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 2021 
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) a  komunitní plánování v Klatovech 

 

 

I. SOCIÁLNÍ SLUŽBY – ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 

Odborné sociální poradenství jsme mohli realizovat díky dotaci město Domažlice: "Program poskytování 
dotací sociální oblast – registrované sociální služby" a prostředkům z vlastních zdrojů spolku. 

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. 
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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. 

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 2021 navštívilo poradnu celkem 10 klientů, kteří využili nabídky testování na přítomnost omamných 
a psychotropních látek v moči. Močových testů na přítomnost OPL bylo provedeno celkem 27.  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 v případě poptávky i jednosložkové testy na alkohol (ETG). 

 

 

 

Oproti roku 2020 se počet klientů odborného sociálního poradenství se mírně navýšil. S klienty stále 
uzavíráme smlouvu o poskytování odborného poradenství spojeného s testování na přítomnost drog a jejich 
metabolitů v moči s klientem.  

Multi-Panel - 27

ETG - 8

Falšování - 1

Testy provedené z moči v roce 2021
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Smlouvu uzavíráme na dobu jednoho měsíce a během této doby proběhne 6 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. 

I když v 2021 došlo k mírnému nárůstu klientů a návštěvnosti poradny, lze konstatovat, 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 jsme došli k rozhodnutí službu k 31.12.2021 ukončit. 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 2021) a z vlastních zdrojů organizace. 

Odborným zástupcem zdravotnického zařízení je prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc.  

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

Po dobu nouzového stavu jsme naše služby neomezili. Klienti mohli podstoupit testování v ambulanci 

v Domažlicích, poté v Horšovském Týně.  

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. 

Přesto jsme pravidelně vyráželi do terénu. Občas jsme byli i úspěšní. Kvůli malé poptávce po našich službách 

po dobu opatření jsme zrušili přítomnost lékaře během výjezdů mobilní ambulance. Za klienty vyjížděl tým 

ve složení zdravotní sestra + sociální pracovnice, byly prováděny rychlé testy. 

Klienti byli dlouhotrvajícím obdobím nejistoty frustrovaní, jsou „k lidem zvenku“ nedůvěřiví, naši pracovníci 

museli v porovnání s lety před epidemií vynakládat enormní úsilí, aby klienty k testování motivovali.  

V roce 2021 jsme ve venerologické ambulanci vyšetřili 116 klientů (97 žen / 19 mužů), 54 z nich bylo 

prvokontaktů.  

Nejpočetnější skupinou vyšetřených klientů byly ženy, které provozují prostituci v erotických klubech a na 

silnicích podél česko-bavorské hranice. Téměř polovinu tvoří cizinky provozující svou činnost na území ČR 
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ilegálně, tzn. i se ztíženým přístupem do zdravotnických. Jde o rizikovou skupinu, která je pro státní 

zdravotnické zařízení prakticky nedosažitelná, proto využívají služby naší organizace.  

Dalšími klienty byli uživatelé návykových látek, jejichž počet v roce 2021 významně vzrostl a z hlediska 

reaktivních / pozitivních záchytů představovali nejzatíženější skupinu. Všechny pozitivní nálezy se týkaly 

právě této cílové skupiny.  

 

 
 

Přístup k našim klientům je nerepresivní. Z několika zahraničních příkladů vyplývá, že represivní přístup 

k cílové skupině vedl v minulosti k prudkému poddiagnostikování (poklesu záchytu) HIV pozitivit a k většímu 

šíření infekce. Při vypracování sofistikovaných (na první pohled měkkých) regulí, při existenci liberálních 

legislativních pravidel a při dobrém navázání důvěry a kontaktu je šance, že klientky podstoupí vyšetření a 

v případě onemocnění vystoupí z anonymity a zahájí léčbu. A i když nevystoupí, existuje poměrně vysoká 

šance, že alespoň někteří upraví chování ve smyslu snížení rizikovosti (versus žádná změna, pokud se vůbec 

otestovat nedají a neznají svůj status). I proto je důležitá možnost anonymity testování. 

Přínos našeho dlouhodobého působení pro klientky v prostituční scéně podporuje také fakt, že 

onemocnění závažnými STI (syfilis, žloutenky C) jsme téměř ve 100 % zjistili u nově příchozích. Ty, se 

kterými jsme delší dobu v kontaktu a pracujeme s nimi, se během poskytování sexuálních služeb 

nenakazily.  

62

32

5

5

4
3

3 1 1

Testovaní/vyšetření klienti 2021
(116 klientů)

Česká republika (62) Ukrajina (32) Bulharsko (5)

Nigérie (5) Bělorusko (4) Rumunsko (3)

Slovensko (3) Kolumbie (1) Litva (1)
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Výjimku z toho tvoří drogově závislé klientky. V roce 2021 jsme zaznamenali nově zachycenou infekci HCV 

u ženy, se kterou pracujeme již několik let a která je uživatelkou drog a zároveň sexworker. 

V roce 2021 jsme poprvé v naší historii prováděli primárně rychlé testy. Klientům byl prováděn základní 

screeningové vyšetření z kapilární krve na HIV, syfilis a anti HCV. Výjimku z tohoto postupu jsme učinili v 

komunitě uživatelů návykových látek (bydlí v společně v jednom bytě), kde se během roku objevil nový 

případ hepatitidy C a kde jsme preventivně provedli odběry z žilní krve. 

Pokud rychlý test vyjde reaktivně, můžeme klientovi okamžitě nabrat žilní krev a odeslat ji do laboratoře ke 

konfirmaci. Konfirmační vyšetření byla hrazena z ostatních zdrojů projektu. To, že výjezdu do terénu je 

přítomen zdravotnický pracovník, minimalizuje situaci, kdy klient po reaktivním výsledku rychlého testu na 

konfirmační odběr nedorazí. V případě pozitivních nálezů zajišťujeme jejich hlášení, depistáž, dispenzarizaci 

a u méně závažných STI i případné léčení při dodržení veškerých legislativních ustanovení.  

Kvůli ukončené finanční podpoře z Německa, jsme poprvé ustoupili od vyšetřování na širší spektrum STI. 

Klientkám jsme nabízeli pouze vyšetření na kapavku. Vnímáme to jako nedostatečné, bylo by zapotřebí 

testování na další infekce obnovit. 

Vyšetření byla prováděna v ambulanci Centra JANA v Domažlicích a Horšovském Týně a v mobilní ambulanci.  

V tabulce jsou evidovány jen nově zjištěné pozitivní případy. Kromě toho jsou v péči naší ambulance klienti 

dispenzarizovaní v předchozích letech. 

 Provedené    
testy 

Počet 
testovaných 

osob 

Počet 

testů 

Z toho 
pozitivní/ 

reaktivní 

Rychlé 

testy 

HIV 114 143 0 

anti HCV 114 143 3 

RPR +TPPA 114 143 1 

Žilní 

Krev 

HIV 1 1 0 

anti HCV 10 10 3 

RPR +TPPA 0 0 0 

Výtěry 
(vagina/cervix/uretra) 

kapavka 14 14 0 

 

HIV+ nebyla zjištěna. Je to dáno pravděpodobně poklesem počtu provedených testů. 
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Syfilis- reaktivní výsledek po provedení rychlotestů. Klientka z Ukrajiny, sdělila nám, že se bála při 

předtestovém poradenství uvést, že se v již minulosti léčila na Ukrajině.   Náběr krve odmítla s tím, že odjíždí 

příští týden zpět domů, že tam dochází na kontroly.  

Reaktivní výsledky anti HCV byly sděleny 3 klientům – všichni intravenózní uživatelky drog z ČR, dvě zároveň 

sexworkers.  Všechny reaktivní výsledky byly zjištěny po provedení rychlotestů, všem klientům byl proveden 

odběr žilní. Všechny výsledky byly laboratoří potvrzeny a hlášeny. Klienty jsme odkázali k podrobnějšímu 

vyšetření do FN v Plzni. Díky tomu, že jsou občané ČR s pojištěním, mají šanci na léčbu. Klienty v tom 

podporujeme. 

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

Je to dáno poklesem počtu provedených testů.  

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. 

Pro přehled přikládáme tabulku s ukazateli z roku 2021 v porovnání s předchozími léty. Je z ní patrné, jak se 
v roce 2020 protiepidemická opatření do naší práce negativně promítla. 

 

STI – VYŠETŘENÍ: 1997-2017 2018 2019 2020 2021 

Průkaz protilátek proti HIV 1+2 5 760/12 373/1 253/1 81/0 1/0 

Průkaz HBsAg 4 601/56 6/0 0/0 3/0 0 

Anti  HCV 4 630/127 330/4 144/4 41/4 10/3 

RPR + TPPA 5 667/163 346/9 144/0 40/0 0 

N.gonorrhoeae 2 024/23 109/0 94/0 39/0 18/0 

Chlamydia trachomatis 1 931/194 93/1 94/2 39/4 0 

Rychlé testy HIV  130/0 75/0 225/1 122/0 143/0 

Rychlé testy anti HCV - 50/0 225/4 122/4 143/3 

Rychlé testy syfilis - 50/0 225/2 122/0 143/1 

 
V pozitivních výsledcích jsou uváděny jen prvozáchyty – opakovaná vyšetření dispenzarizovaných klientů 

 nejsou mezi pozitivními výsledky evidována. 
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1300

719

206

191

118

89

69
53

43 32

Klienti vyšetření v Centru JANA v letech 1998-2021
2 944 unikátních id 

ČR  - 1 300 UKRAJINA -  719 SLOVENSKO - 206 RUMUNSKO - 191

NIGÉRIE - 118 RUSKO - 89 MOLDAVSKO - 69 BĚLORUSKO - 53

BULHARSKO - 43 VENEZUELA - 32 LITVA -24 BRAZÍLIE - 15

THAJSKO - 12 ??? 10 NĚMECKO - 8 POLSKO - 8

KAZACHSTÁN - 6 LOTYŠSKO - 5 MAĎARSKO - 5 VIETNAM - 5

GHANA - 3 KUBA - 3 TURECKO - 3 BOSNA a HERCEGOVINA - 2

ITÁLIE - 2 KOLUMBIE - 2 LIBANON - 2 GRUZIE 1

CHORVATSKO - 1 JAMAJKA - 1 JIHOAFRICKÁ REPUBLKA - 1 KEŇA - 1

MONGOLSKO - 1 ŘECKO - 1 TURKMENISTÁN - 1 UZBEKISTÁN - 1
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Financování: 

 

 
 
 
 
  
 
          Město Domažlice 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kooperační partneři:  
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Kontaktní informace: 
Network East-West, z.s.  

Dobrovského 253 

346 01 Horšovský Týn  

tel.: 605 255 385 

www.office@centrumjana.cz 

IČ: 69967024 

Číslo účtu: 107-9027650207/ 0100 

 

 

Mgr. Lucie Černá 
předsedkyně  

Network East-West,z. s. 

 Mgr. Kateřina Němečková 

místopředsedkyně  

Network East-West,z. s. 

 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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