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Prodloužené víkendy i klasické dovolené v zemích Evropské unie už dnes nevyžadují téměř 
žádnou předcestovní přípravu — stačí zabalit si osobní potřeby, kreditku, mobil s nabí-
ječkou, přibrat léky na potřebnou dobu a člověk může vyrazit podobně, jakoby cestoval v 
rámci Česka.
Při cestách za hranice Unie ale stojí za to ověřit si pár základních věcí týkajících se nástrah 
nebo potenciálních problémů pro nás pozitivní.

Pozitivní cizince nechceme
Prvním problémem může být samotný vstup do země. Některé z nich mají ve svých oficiál-
ních podmínkách pro vpuštění za hranice, že daný člověk nesmí být HIV+. Většinou se ale 
jedná o země, kam se za turistikou moc nejezdí.
Bhútán povoluje vstup na své území lidem bez negativního testu na HIV pouze maximálně 
na dva týdny.
V Rovníkové Guinei mohou policisté při vstupu do země žádat potvrzení o negativitě, pozi-
tivní status může znamenat vyhoštění.
Pokud by se někdo chtěl vypravit do Iráku, může tam podle zákona zůstat bez omezení jen 
10 dní, pak už úřady vyžadují negativní test. Státní správa ale v Iráku příliš nefunguje, a tak 
se nedá odhadnout, zda toto pravidlo uplatňuje.
Papua Nová Guinea oficiálně nevpouští na své území žádné pozitivní, i když její zákony 
nejsou úplně jasné. Zdá se ale, že k žádosti o vízum musí každý ve věku nad 16 let připojit 
i negativní HIV test.
Na Šalamounových ostrovech může imigrační úředník nařídit cizincům místní test na HIV 
dle vlastního uvážení.
Zajímá-li pozitivního člověka Súdán, s největší pravděpodobností se do země nedostane, 
protože negativní HIV test se vyžaduje už při žádosti o vízum.
Jihoamerický Surinam obecně žádá od cestovatelů z některých regionů světa včetně vý-
chodní Evropy negativní test pro udělení víza. Není ale zcela jasné, jestli Česko do této kate-
gorie řadí. Navíc Češi mohou pro případ jednorázového vstupu žádat namísto víza o ‘turis-
tickou kartu’, a tehdy se zdravotní stav neřeší.

Očkování
I pokud nejedete do některé ze zmíněných, neobvyklých zemí, vyplatí se pročíst si doporu-
čení pro cestovatele. Řada zemí především v subtropickém nebo tropickém pásmu vyža-
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duje od příchozích potvrzení o očkování proti některým nemocem, obvykle břišnímu tyfu, 
žluté zimnici, žloutenkám A a B, vzteklině a podobně.
V takovém případě je potřeba očkování s rozumným předstihem absolvovat a nechat si vy-
stavit mezinárodní očkovací průkaz, který pak musíte mít s sebou při vstupu do země. Také 
se vyplatí zkontrolovat si platnost očkování, která jsme prodělali v dětství, jako proti dětské 
obrně, tetanu nebo záškrtu — tyto nemoci se v některých zemích stále vyskytují.
Pro malarické země se doporučují antimalarika, ať už jako preventivní ochrana nebo jako 
rychlý lék pro případ, že se u člověka projeví příznaky. Dobrým tipem je moskytiéra.

Sex
Řada zemí světa (včetně Česka) má zákony proti šíření HIV, které ale mohou dopadnout i 
na pozitivní, aniž vůbec reálně mohli někoho ohrozit. Většinou vycházejí z přežitého a me-
dicínsky zastaralého pohledu na pozitivní, a tak se v některých zemích (vč. několika států 
USA) trestá i pouhé neoznámení sexuálnímu partnerovi, že jsem pozitivní, a tresty padají 
také za bezpečný sex.

Léky
Naprostá většina pozitivních Čechů by už dnes měla brát léky proti HIV, a tak je před cestou 
potřeba myslet i na to, jestli jich mám dostatek.
Vyplatí se napočítat si jich o několik víc, než je plánovaná délka cesty, protože se může stát, 
že se například zruší zpáteční let a člověk na místě bude muset zůstat déle.
V žádném případě by si cestovatel neměl svévolně snížit dávkování nebo léky na dobu cesty 
úplně vysadit — v tom případě mu hrozí, že znovu už dané léky nebudou fungovat.
Také je lepší brát si léky do příručního zavazadla, protože kufry převážené v zavazadlovém 
prostoru letadel se občas ztratí a majitele dostihnou až po několika dnech.
Pokud cestujete do jiného časového pásma, určitě stojí za to upravit si čas užívání léků na 
místní čas (např. New York - minus 6 hod, Bangkok - plus 5 hod. během letního času v ČR).
Některé organizace radí, abychom léky převáželi v originálních obalech a dokonce si vy-
žádali od svého lékaře prohlášení, že tyto léky jsou moje a nutné — pro případ zvídavých 
imigračních úředníků na hranicích. Žádné takové nařízení ale nikde oficiálně neplatí, a tak 
záleží na posouzení každého z nás.
V neposlední řadě se může vyplatit, když budeme mít u sebe kontakt na místní HIV centrum 
— pro případ nečekaných komplikací. A obecně bývá užitečné vyhledat si předem kontakt 
na příslušnou českou ambasádu nebo konzulát, kam je možné obrátit se o pomoc, když se 
dostanu do neřešitelných nesnází.

Autor: Martin 
Zdroje: hivtravel.org, aidsfreeworld.org, aidsmap.com, mzv.cz



 

Charitativní běh Fun and Run oproti loňsku výrazně narostl. Do závodu pořádaného u pří-
ležitosti Mezinárodního dne boje proti homofobii a připomínající oběti nemoci AIDS se v 
neděli 14. května v pražském parku Stromovka zapojilo přes 300 lidí. Na pětikilometrovou 
trať se vydalo 169 běžců a běžkyň, na desetikilometrovou jich vyběhlo 135.

Mezinárodní den proti homofobii připomíná vyškrtnutí homosexuality z mezinárodního 
soupisu nemocí WHO v roce 1990.
Pražský charitativní běh vynesl přes 63 tisíc Kč. Částku si mezi sebe rozdělí online LGBT 
poradna Sbarvouven.cz a Dům světla.
Běh Fun and Run přišla do Stromovky odstartovat primátorka Prahy Adriana Krnáčová. Fan-
dila i moderátorka a patronka poradny Sbarvouven.cz Ester Janečková nebo Patrik Procház-
ka z iniciativy Výjimeční lidé.
Dalším cílem akce Fun and Run bylo podpořit HIV pozitivní a omezit jejich stigmatizaci a 
společenskou diskriminaci. Právě oběti AIDS jsou celosvětově připomínány třetí květnovou 
neděli červeným nasvícením dominant měst.
Běh proti homofobii a HIV pořádala organizace Prague Pride, Česká společnost AIDS pomoc 
a seznamky iBoys.cz / iGirls.cz.                                                                           Foto: Prague Pride

Potkáme se                                                                                                                                               
na Prague Pride!
Už druhý týden v srpnu Prahu ovládne slavnost odlišnosti — oslava hrdosti gayů, leseb a 
transgender lidí. Přijďte si s námi užít už 7. ročník nejteplejšího týdne v roce. Organizátoři 
připravují řadu kulturních, společenských i debatních akcí.
Vrcholem Prague Pride bude tradičně průvod Prahou v sobotu 12. srpna, který vyjde z Vác-
lavského náměstí hodinu po poledni směrem do Letenských sadů. Tam je pak naplánován 
hudební program až do 22:00 hodin.
Loni se průvodu zúčastnilo zhruba 40 tisíc lidí a na následný hudební festival na Letné se 
nás přišlo bavit jen asi o 10 tisíc méně. Pojďme tato čísla překonat!



Kdy byli kámoši 
naposledy 
na testech?
Po zkušenostech z předchozích ročníků 
se Česká společnost AIDS pomoc zamě-
ří především na HIV testování v terénu. 
Naše testovací sanitky budou k dispozici 
především na Střeleckém ostrově v Pri-
de Village, ale i na dalších místech v Pra-
ze (jejich rozmístění najdete na začátku 
srpna na stránkách www.aids-pomoc.
cz). Jako každý rok nás ale s jistotou po-
tkáte v sobotním průvodu i následně na 
Letné.
Nás se testování už příliš netýká, ale 
spousta z nás má kolem sebe kamará-
dy, kteří HIV bagatelizují s tím, že jim 
se to nemůže stát, nebo se bojí na test 
zajít.
V poslední době ale v Česku přibývá pří-
padů, kdy se pozitivita u nově diagnos-
tikovaných zjistí až pozdě, kdy dotyčný 
začne mít zjevné zdravotní problémy. 
Léčba a návrat těchto pozitivních do 
bezpříznakového stavu je pak kompli-
kovanější a zdlouhavější (a nemusí se 
podařit; na AIDS se stále umírá).
Navíc každý pozitivní, který se neléčí, 
může svůj virus dál přenášet. Právě ti, 
kteří o své pozitivitě nevědí, jsou dnes 
největšími šiřiteli HIV.
Odhaduje se, že pozitivních lidí je zhru-
ba o čtvrtinu víc, než se oficiálně ví. 
Průměrně se v Česku dozví pozitivní 
diagnózu zhruba 20 lidí za měsíc, z 80% 
jsou to muži, kteří mají sex s muži.
Přesvědčte kamarády, ať se otestují. Na vý-
sledky rychlotestů se v sanitce čeká jen pár 
minut.

Autor: Martin.

Světlo pro AIDS 
Celosvětová akce Světlo pro AIDS letos rozsvítila 
červeně desítky staveb i v Česku.
V Praze 21. května rudě zářily žižkovská věž, Tančící 
dům, Fakulta elektrotechnická ČVUT, některá ob-
chodní centra, v Pardubicích pak budova Výcho-
dočeského divadla, v Ostravě radniční věž, Nové 
divadlo v Plzni nebo Městská věž v Chomutově.
Tato akce slouží nejen jako symbolická připomín-
ka lidí, kteří od osmdesátých let na AIDS zemřeli, 
ale stejně tak upozorňuje na stigmatizaci těch, 
kteří dnes s HIV žijí a potýkají se se společenským 
odsouzením.

Foto: ČSAP, IFMSA Plzeň, MZ Pardubice



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.

Naše organizace pokračuje v rozšiřování komunikačních kanálů. Nově jsme si zřídili i svůj oficiální instagramový 
účet, na kterém najdete fotky a videa z našich akcí, zajímavých událostí, ale iz běžného chodu organizace. Profil 
aids.pomoc na Instagramu je po Twitteru, YouTube a Facebooku další sítí, na které nás najdete.

AKCE pro hiv+
ČSAP NA INSTAGRAMI I

7. - 13. srpna 2017
Pride Village celý týden na Střeleckém ostrově, k tomu řada akcí na dalších místech a v sobotu 12.8. průvod z 
Václavského náměstí na Letnou.

PRAGUE PRIDE 2017

Proběhnou po prázdninové přestávce opět v září.
Kontakt: muj.buddy@gmail.com

KOMUNITNÍ  SETKÁNÍ
a seTKÁNÍ  NOVĚ D IAGNOSTIKOVANÝCH

POZVÁNKA DO KINA

Amerika v polovině 80. let 20. století. Uprostřed epide-
mie AIDS a konzervativní vlády Ronalda Reagana se 
několik Newyorčanů potýká s životem a smrtí, láskou 
a sexem, nebem a peklem.

20.7. Andělé v Americe: Milénium se blíží

27.7. Andělé v Americe: Perestrojka

Kino Aero




