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Vážený pane profesore,

v minulosti jsme se potkávali na jednáních koordinační komise národního programu pro 
boj s HIV, z které jste pro nesouhlas s postoji České společnosti AIDS pomoc (ČSAP) letos 
vystoupil. Volím tedy dnes tuto formu otevřeného dopisu, abych reagoval jménem ČSAP, 
jménem HIV+ komunity, ale i jménem svým na Vaše názory, které dlouhodobě mediálně 
vyjadřujete, a které jste shrnul v nedávném rozhovoru pro časopis Týden. Již před téměř 
deseti lety se Vaši kolegové ve Švýcarsku podepsali pod prohlášení, že úspěšná léčba 
zabraňuje sexuálnímu přenosu HIV. V letošním roce se Švýcarům dostalo zadostiučinění 
— to, o čem byli přesvědčeni již v roce 2008, se letos uzavřením další velké mezinárodní 
studie definitivně potvrdilo. Ti z nás, kteří dlouhodobě dosáhli nulové virové nálože, 
nemohou HIV na svého sexuálního partnera přenést. U=U (Undetectable = Untransmit-
table / nedetekovatelný = nepřenositelný).
Na konci září se pod toto prohlášení podepsala i hlavní autorita amerického systému 
ochrany veřejného zdraví, Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Jsme rádi, že 
i lékaři českých HIV center tuto skutečnost uznali a před časem revidovali text Poučení pro 
nově diagnostikované pacienty, které nově definuje pravidla bezpečnějšího sexu. U=U je 
fakt, nikoli přání pacientů. Pokud v médiích tuto skutečnost popíráte, opouštíte medicí-
nu založenou na důkazech.
Informace, že dlouhodobě dosažená nulová virová nálož znamená neinfekčnost, je pro 
nás zásadní. Nikoli proto, abychom začali hromadně odhazovat kondomy a vést pro-
miskuitní životy, jak nám často v médiích podsouváte. S obavou z toho, že bychom mohli 
nakazit svého životního partnera nebo partnerku, se nám nikdy nežilo dobře. Spoustě z 
nás HIV a strach z nákazy zničil partnerský vztah. Pokud věda nyní potvrdila, že náš strach 
z nákazy partnerů je zbytečný, je to osvobozující zjištění.

OTEVŘENÝ DOPIS
vedoucímu HIV centra Nemocnice Na Bulovce  
Prof. MUDr. Ladislavu Machalovi, Ph.D.



Nemáte pravdu, že ČSAP se snaží prosadit zrušení zákonné povinnost informovat naše 
sexuální partnery o své HIV diagnóze. Nic takového neprosazujeme, protože žádná taková 
povinnost v českém právním řádu neexistuje. ČSAP všem nově diagnostikovaným 
doporučuje, aby si dobře rozmysleli, komu, kdy a jak se se svou diagnózou svěří. A to 
včetně sexuálních partnerů. Jít s kůží na trh ve společnosti, která o HIV téměř nic neví, a v 
které je mediální obraz kolem HIV utvářen zásadně negativními zprávami o „šíření smrtel-
né nemoci nezodpovědnými lidmi“, totiž vyžaduje značnou dávku osobní odvahy.

Jsem do morku kostí přesvědčen o tom, že rozhodnutí o tom, komu, kdy a jak se se svou 
diagnózou svěříme, je osobní rozhodnutí každého z nás, kdo s HIV žije, nikoli našeho ošet-
řujícího lékaře. Velmi mě mrzí, že nás v médiích přirovnáváte k autu, které nemá brzdy a 
je pro své okolí nebezpečné. Nemáte pravdu.

Nepředstavujeme riziko pro ostatní, není rozdílu mezi mnou a Vámi. Podobná prohlášení 
nevedou k většímu strachu z HIV, jen posilují strach z kontaktu s HIV pozitivními, 
podporují společenské stigma. Paradoxně tak vy sám svým veřejným vystupování nepři-
spíváte k boji proti HIV — čím větší stigma kolem HIV je, tím méně lidí se nechává dobro-
volně testovat a virus se snáze šíří dál.

Svým odmítáním širšího zavedení pre-expoziční profylaxe (PrEP) se nevymezujete vůči 
sexuálně aktivní části gay komunity, která je v nejvyšším riziku nákazy HIV, ale vůči za-
hraniční odborné komunitě, vůči Vaším kolegům. Pokud zavádění PrEP podporuje a 
doporučuje Světová zdravotnická organizace, UNAIDS, americké i evropské Centrum pro 
kontrolu a prevenci nemocí, Evropská klinická AIDS asociace a řada výzkumných i klinic-
kých HIV pracovišť, měl byste své námitky vůči PrEP obracet především do jejich řad. Za 
poslední dva roky poklesl v Londýně v gay komunitě výskyt nových HIV nákaz každoročně 
o neskutečných 40%. Za stejnou dobu se v Praze ročně počty nově nakažených zvýšily o 
10-15%. Rozdíl je z velké části způsoben rozdílnou dostupností PrEP ve Velké Británii 
a v Česku. A možná i zodpovědností (či nezodpovědností) státních úřadů odpovědných za 
ochranu veřejného zdraví v obou zemích.

Nechci se již vracet k uzavřené kauze trestních oznámení pražské hygienické stanice na 
HIV pozitivní s další sexuálně přenosnou infekcí. To, že šlo o profesní selhání epide-
miologů, potvrdila nejen silná reakce mezinárodní odborné HIV komunity, včetně 
UNAIDS, ale i nedávný nález kanceláře ochránkyně veřejných práv. Kriminalizace HIV 
není nástroj ochrany veřejného zdraví. Snad tedy jen pro upřesnění – trestní oznámení 
nebylo odloženo u většiny případů, jak uvádíte v rozhovoru, ale ve všech případech. A 
nebylo odloženo kvůli šikovným advokátům, jak naznačujete, ale jednoduše proto, že k 
spáchání žádného trestného činu nedošlo.

Ano, žijeme aktivní sexuální životy. Někdy máme sex jednou za měsíc, někdy třikrát za den, 
někdy vůbec. Hledáme, nacházíme, ztrácíme, střídáme partnery. Někteří z nás mají jed-
noho stálého sexuálního partnera, jiní jich mají několik. Někdy přešlápneme a jsme svým 
partnerům nevěrní. Tohle všechno ale k životu vždy patřilo, patří a patřit bude. Nejsme v 
tom jiní než zbytek populace v této zemi. Není důvod nás napadat za nezodpovědnost, 
ani na nás klást eticko-morální tíhy jiných.

Lidé žijící s HIV dnes díky pokrokům vědy a medicíny vedou kvalitní životy. Moderní léky 
mají výrazně méně vedlejších účinků, máme dobrou šanci dosáhnout průměrný věk dožití 
jako zbytek populace. Z HIV se stalo chronické onemocnění, s kterým se dá dobře žít. Kva-
litu našich dnešních životů ale neurčuje jen počet našich CD4 buněk a výše virové nálože.



Spojené státy se v září postavily za výsledky vědeckých studií, které nedávno proká-
zaly, že pozitivní s nedetekovatelnou virovou náloží jsou sexuální cestou neinfekční, 
tedy Undetectable = Untransmittable.
Tamní Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), které je v českých poměrech 
srovnatelné s úřadem Hlavního hygienika, považuje výzkumy za prokazatelné a jejich 
závěry podpořilo.
Veřejnost o tom ve společném prohlášení informovali nejvyšší američtí představitelé 
pro boj s HIV: ředitel tamního Národního centra pro prevenci HIV/AIDS, virové hepa-
titidy, pohlavních nemocí a tuberkulózy CDC Jonathan H. Mermin a ředitel Oddělení 
prevence HIV/AIDS CDC Eugene McCray.
“Pokud ART [antiretrovirová terapie] potlačí množství viru v krvi, a to na méně než 
200 kopií na mililitr nebo na nedetekovatelnou úroveň, pak se HIV sexuální 
cestou nepřenese,” uvádí se ve zprávě.
“Proběhly tři nezávislé studie, kterých se účastnily tisíce párů [v nich byl jeden partner 
pozitivní a druhý negativní] a během nichž došlo k mnoha tisícům souloží bez kondo-
mu nebo pre-expoziční porfylaxe, a ani v jediném případě se virus HIV nepřenesl 
na negativního partnera, pokud měl pozitivní muž neměřitelnou virovou nálož.

USA přijalo ‘U=U’
Když jsi na nule, sexem nikoho nenakazíš

Potřebujeme žít s vědomím, že kvůli HIV neztratíme partnera nebo partnerku, že nepřijde-
me o práci, nebudeme odmítnuti u zubaře, nebudeme nařčeni z trestného činu, v médiích 
nebudeme opakovaně vykreslováni jako nezodpovědní lidé, kteří si HIV zaslouží, nebo že 
se na nás náš ošetřující lékař nebude dívat přes prsty. Tohle všechno totiž v Česku diagnó-
za HIV bohužel přináší.
Vážený pane profesore, vážíme si Vaší odborné práce, kterou spolu se svými kolegy v 
oblasti výzkumu a léčby HIV v Česku třicet let odvádíte. Přestaňte nás ale prosím stigmati-
zovat.
Zasaďte se raději vahou své odborné autority za to, aby moderní anti-retrovirová léčba 
byla dostupná a byla nabídnuta každému pacientovi ihned po diagnóze. Pomozte nám 
zrušit plánované úhradové limity pro HIV léčbu na příští rok. Vysvětlujte novým
pacientům, jak okamžité zahájení léčby pomáhá zlepšit jejich zdravotní vyhlídky a jak 
chrání i jejich partnery.
Pomozte nám rozptylovat u veřejnosti obavy z HIV testování, zlepšeme společně systém pre-
vence v Česku. Za to vše Vám předem děkuji jménem svým, jménem ČSAP i jménem všech 
dalších dvou a půl tisíců osob žijících v České republice s HIV, které náš spolek zastupuje.
                                                                                                                                                                                                                                                            
Přeji Vám hezký den.
Ign. Robert Hejzák
Předseda České společnosti AIDS pomoc, z.s.
(S plnou podporou předsednictva ČSAP: Mgr. Tomáš Rieger, MUDr. Petr Smejkal, Jiří 
Pavlát, Julius Szabó)



Formulace jejich sdělení je přitom zásadní a znamená odklon od dosavadního stanoviska 
CDC, které říkalo, že potlačení viru v krvi na neměřitelnou úroveň jen ‘velmi snižuje’ riziko 
přenosu. Nové stanovisko tedy zní, že ‘riziko přenosu fakticky neexistuje’.
Spojené státy se tím přihlásily k jednomu z hlavních závěrů 9. Mezinárodní konference AIDS 
organizací, která proběhla v červenci v Paříži a kde se hovořilo o výsledcích nových vědec-
kých výzkumů HIV. (Viz minulé vydání Pozitivně.)
Za závěry studií, které prokazují sexuální neinfekčnost lidí s neměřitelnou virovou náloží, 
se v Česku už dřív postavil vedoucí HIV centra a primář Infekčního oddělení Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem Prim. MUDr. Pavel Dlouhý.
“Ten, kdo má díky léčbě dlouhodobě virus v krvi neprokazatelný, se navíc může zbavit strachu        
z vlastní nakažlivosti. Doufejme, že končí éra nesmyslné kriminalizace lidí zodpovědně uží-
vajících protivirovou léčbu,” napsal MUDr. Dlouhý (jeho celé vyjádření najdete v minulém 
vydání Pozitivně).
Naopak vedoucí největšího a nejstaršího českého HIV centra v pražské Nemocnici Na 
Bulovce prof. MUDr. Ladislav Machala Ph.D. v rozhovoru pro časopis Týden letos v srpnu 
tvrdil, že všichni pozitivní jsou infekční, i když se léčí.
“Ano, víme, že pacienti s nulovou virovou náloží jsou mnohem méně infekční — jak sexuálně, 
tak krví — než neléčení pacienti. Jsou asi tisíckrát méně infekční než pacient neléčený, ale pořád 
jsou infekční, pořád mohou někoho nakazit,” řekl prof. Machala v rozhovoru pro časopis 
Týden.
Výše zmíněné zahraniční studie ale nezjistily, že by někdo s neměřitelnou virovou náloží 
kdykoliv kohokoliv nakazil a americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí bere tyto 
moderní závěry natolik vážně, že je sama přijala do své praxe.
Krok této respektované americké státní organizace, která vydává informace k prevenci HIV 
i doporučení k léčbě, má potenciál změnit i přístup tamní policie a soudů. 38 států USA 
má zákony, které mohou trestat pozitivní, když například neřeknou sexuálnímu partnerovi                     
o své pozitivitě, a nezohledňují přitom jejich infekčnost. 
Původním záměrem těchto zákonů bylo zabránit šíření viru, ale studie z USA i Kanady uká-
zaly, že strach z kriminalizace odradí řadu lidí od testování a o své případné nákaze se 
tak nedozví, nezačnou se léčit a HIV tak přenášejí dál.
Lidé, kteří o své pozitivitě nevědí, jsou dnes hlavními šiřiteli viru. Moderní strategií v zá-
padním světě je tedy dostat co nejširší populaci na testy a ty, kteří vyjdou pozitivní, začít co 
nejdřív léčit, aby virus dál nepředávali.

Autor: Martin
Zdroj: CDC.gov/HIV, ThinkProgress.org, AidsMap.com, Týden (14.8.2017)



Češka rozluštila
kompletní strukturu HIV
Se svým týmem teď hledá látky, které virus rozloží
Virus HIV má kolem dvou tisíc molekul a až donedávna odolával snahám vědců detailně ho 
poznat. Ale jen do okamžiku, kdy se do práce pustila biochemička dr. ing. Michaela Rumlová 
z Vysoké školy chemicko-technologické. Retrovirové částice, kam patří i HIV, zkoumá přes 
dvacet let. Začala už na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd po boku prof. 
Antonína Holého, objevitele jednoho z nejúčinnějších léků proti HIV a držitele 60 patentů.
Do výzkumu přibrala dr. Rumlová i kolegy z Evropské laboratoře molekulární biologie                     
v německém Heidelbergu a letos za kompletní schéma HIV obdržela Cenu předsedkyně 
Grantové agentury ČR.
„Zjistili jsme detailní rozložení všech jednotek, máme jejich precizní mapu a víme, k jakým inte-
rakcím mezi nimi dochází,“ řekla Michaela Rumlová v září Hospodářským novinám.
Objev teď může pomoct při hledání nových léků proti HIV. Virus se totiž musí při infikování 
dalších buněk v těle vždy rozložit a zase složit. Detailní znalost struktury viru a vazeb mezi jeho 
jednotlivými molekulami tak může přispět k tomu, aby vědci připravili látku, která mu  v opě-
tovném složení zabrání. Tím by se virus deaktivoval a přestal napadat další buňky v těle.
„Následující tři roky se budeme věnovat procesu rozložení virového komplexu [HIV] a testování slouče-
nin, které by tomu mohly napomoci,“ popisuje své plány do budoucna oceněná vědkyně.
Pro testování látek, které mohou zabránit opětovnému skládání retrovirových částic HIV-1, 
navíc vyvinul tým dr. Rumlové velkokapacitní screeningovou metodu, na kterou získal                        
i patent. Ta umožní testovat potenciální účinné látky výrazně rychleji, než bylo dosud možné. 
Výsledky výzkumu týmu dr. Rumlové vyšly formou spoluautorských publikací i v prestižním 
časopisu Nature, který je jedním z nejdůležitějších vědeckých periodik na světě.

Autor: Martin



Švýcarsko
 nevydá 
Slováka do 

vězení
Na Slovensku ho 

odsoudili za šíření HIV,    
i když je neinfekční

Pětadvacelitelý Slovák Richard R. má virovou nálož pod měřitelnou úrovní, je proto ne-
infekční a nikoho tak ani nemohl ohrozit virem HIV, konstatoval švýcarský soud.
Mladík utekl z rodného Slovenska do Švýcarska poté, co ho místní soudy uznaly vinným                    
z úmyslného šíření HIV a poslaly ho na 7 let za mříže. Slovenská justice ale neposuzovala, 
zda vůbec mohl někoho nakazit — vycházela z názoru, který je dnes už v moderním světě 
překonaný, že každý pozitivní je infekční bez ohledu na to, zda se léčí a kolik kopií viru v jeho 
krvi koluje.
Po rozsudku ale Richard zmizel a policie na něj vydala mezinárodní zatykač. Slovenská 
média vzápětí rozjela kampaň podobnou honu na čarodějnice a mimo jiné zveřejnila jeho 
fotku, celé jméno i adresu trvalého pobytu.
Richarda, který je pozitivní od svých 19 let, pak objevila a zadržela švýcarská policie. Dva-
krát ho vzala do vazby, aby dala čas místnímu soudu přezkoumat žádost o vydání zpět na 
Slovensko.
Ze Švýcarska se ale do Bratislavy vrátila jednoznačná zpráva: Richarda R. nevydáme. Mla-
dík se podle švýcarských soudů nedopustil ničeho trestného, protože není sexuální cestou 
infekční a neexistuje způsob, jak by mohl někoho ohrozit.
Švýcarsko od roku 2008 respektuje fakt, že pozitivní lidé, kteří se léčí a mají aspoň půl roku 
virovou nálož na nule resp. pod zjistitelnou úrovní, nemohou ani sexem bez kondomu virus 
přenést na sexuální partnery. Letos v červenci potvrdily stejný závěr i další dlouhodobé 
mezinárodní výzkumy a nedávno je akceptovaly i v USA (viz U=U).
Richard R. se přitom léčí a má nezjistitelnou virovou nálož.
“Smutný a absurdní je v tomto případě postoj slovenských lékařů. Těm ani 9 let nestačilo, aby 
zaregistrovali tuto přelomovou změnu,” řekl Slovenskému Deníku jiný pozitivní člověk, který 
si nepřál být jmenován.
Vedoucí slovenského Národního referenčního centra pro prevenci HIV / AIDS doc. Dani-
ca Staneková to i letos v říjnu zopakovala slovenskému serveru tvnovinky.sk: “Vždy je člověk 
infekční, i když bere léky.”



Česká společnost AIDS pomoc, z.s. ,Dům světla, Malého 282/3, 186 00, Praha 8 - Karlín, 
tel: 224 814 284,mail: info@aids-pomoc.cz, www.aids-pomoc.cz,
BEZPLATNÁ LINKA AIDS POMOCI 800 800 980
Newsletter POZITIVNĚ! je evidován MK ČR pod číslem E 21338.

Podpořeno z dotace MZ Národní program řešení problematiky HIV/AIDS z projektu číslo 1806 a také 
grantem Hlavního města Prahy.

AKCE pro hiv+

Čtvrtek 9. listopadu v 18:30 v zámečku v areálu Nemocnice Na Bulovce / budova č. 20
Dozvěděl/a ses nedávno, že jsi pozitivní a nevíš si rady? Chceš se seznámit s dalšími pozitivními, abys v nové 
situaci nebyl sám? Chceš se zeptat na otázky, které tě trápí? Pak je toto setkání právě pro tebe!
Kontakt: muj.buddy@gmail.com

seTKÁNÍ  NOVĚ D IAGNOSTIKOVANÝCH

Pátek 1. prosince
Zveme  vás na jízdu zdarma preventivními tramvajemi, které vyjedou již po několikáté v několika městech po 
celé ČR. Přesné jízdní řády a trasy v jednotlivých městech budeme postupně zveřejňovat na webu www.aids-
-pomoc.cz

Světový den boje proti  A IDS

I na Slovensku se ale začínají ozývat hlasy, které zemi přibližují Západu. Primář Kliniky infek-
tologie a geografické medicíny Univerzitní nemocnice Bratislava MUDr. Ivan Vojtech serveru 
řekl: “Za předpokladu, že pacient důsledně užívá léky na HIV infekci, pravidelně navštěvuje HIV 
centrum a také nemá jiné pohlavní choroby, se dnes považuje za neinfekčního.”
Richardovi R. na Slovensku stále hrozí uvěznění. Teď má ale v plánu požádat o obnovu 
svého procesu.

Autor: Martin
Zdroj: SlovenskyDennik.sk (8.10.2017), tvnoviny.sk (3.10.2017), netky.sk (30.6.2015)


