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Poslední data Státního zdravotního ústavu ukazují, že v roce 2022 Česká republika byla zemí s relativně 
nízkou úrovní infekce HIV/AIDS v rámci světa i Evropy, a to jak z pohledu relativního počtu nových 
případů, který se pohybuje kolem 2 případů na 100 000 obyvatel, tak z pohledu kumulativního počtu HIV 
infekcí. Situaci výrazně ovlivnila migrace v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině. Dobrou zprávou 
je, že naprostá většina z infikovaných uprchlíků ví o své HIV pozitivitě, léčila se dosud na Ukrajině a v ČR 
požádala o pokračování léčby. Infekčnost člověka je totiž při řádné léčbě minimální a přenos infekce na 
další jedince je u léčeného nepravděpodobný.

ČR nadále zůstává zemí s relativně  
nízkou úrovní infekce HIV/AIDS 

„Od roku 2019 do roku 2021 průměrně 
v  České republice přibylo 235 nových 
případů HIV. Kumulativně pak bylo za 
období 1. 10. 1985 do 31. 10. 2022 za-
znamenáno celkem 4323 případů. Loň-
ské statistiky významně ovlivnila mig-
race v  důsledku válečného konfliktu na 
Ukrajině. Proto jsme, z důvodu jasnějšího 
hodnocení vlivu migrace, data o HIV po-
zitivních uprchlících evidovali a analyzo-
vali odděleně od běžně zpracovávaných 
dat občanů ČR a  rezidentů, tedy cizinců 
s  dlouhodobým pobytem v  Česku,“ vy-
světluje RNDr. Vratislav Němeček, CSc., 
vedoucí Národní referenční laborato-
ře pro HIV/AIDS Státního zdravotního 
ústavu.

Data o výskytu HIV 
v roce 2022 u občanů ČR 
a rezidentů

V prvních deseti měsících roku 2022 bylo 
celkem nově zaznamenáno 249 případů 
u  občanů ČR a  rezidentů.  Mezi nimi je 
201 mužů a  48 žen. Průměrný věk nově 
zjištěných případů byl 38,2 roku, s věko-
vým rozpětím od 18 do 70 let. Při zjištění 
HIV infekce bylo 173 (69,5 %) infiko-
vaných v  asymptomatickém stadiu a  21  
(8,4 %) ve stadiu akutní infekce. Pozdní 
záchyty představuje 18 (7,2 %) nemocných 
ve stadiu symptomatickém non-AIDS,  
a  zejména 37 (14,9 %) s  onemocněním 
AIDS.

Nejvíce nových případů uvádí obvyk-
lé bydliště v  Praze (32,9 %) a  dále s  od-
stupem v Jihomoravském (10,8 %) a Stře-
dočeském (8,8 %) kraji. Z  249 nových 
případů HIV infekce v  roce 2022 bylo 
139 rezidentů neboli cizinců s dlouhodo-
bým pobytem v  Česku (55,8 %). Pochá-
zejí z Ukrajiny (89), Slovenska (8), Ruska 
(8), Moldavska (4), Polska (4) a dalších 22 

zemí. Podíl rezidentů dlouhodobě narůs-
tá a letos poprvé přesáhl hranici 50 %. Po-
čet rezidentů je oproti loňskému počtu za 
stejné období o 61 vyšší. „Nárůst zejména 
souvisí s vyššími počty nově evidovaných 
Ukrajinců, kteří žili v ČR, a nemají tudíž 
status uprchlíka. Dvě třetiny z nich vědě-
ly o  své HIV pozitivitě, léčbu dosud zís-
kávaly na Ukrajině a kvůli válečné situaci 
požádaly o zajištění kontinuity léčby HIV 
infekce v  ČR,“ vysvětluje RNDr. Marek 

Malý, CSc., vedoucí oddělení biostatisti-
ky SZÚ.

V  ČR stále dominuje přenos infekce 
HIV sexuální cestou (83,1 % případů v dese-
ti měsících roku 2022), přitom 130 (52,2 %)  
nových případů bylo zjištěno u mužů ma-
jících sex s muži (z nich 3 byli také injekč-
ními uživateli drog). K  heterosexuálnímu 
přenosu infekce došlo u  30,9 % nových 
případů, a  to u  43 mužů a  34 žen. Podíl 
přenosu prostřednictvím injekčního uží-
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vání drog je v  ČR, na rozdíl od přenosu 
sexuálního, i nadále nízký, v roce 2021 byl 
zaznamenán u 8 osob (3,2 %).

V roce 2022 bylo dále nově zjištěno 41 
případů onemocnění AIDS (20 u občanů 
ČR, 21 u  rezidentů) a  většinou (90,2 %)  
šlo o  pozdní záchyty, kdy byla infekce 
HIV prokázána až ve stadiu AIDS. Za-
znamenali jsme 10 úmrtí pacientů ve sta-
diu AIDS, a to v průměrném věku 57 let, 
a  dále 4 úmrtí nemocných s  HIV z  jiné 
příčiny. Těm bylo průměrně 45 let. 

„Je velmi dobrou zprávou, že u  pa- 
cientů, kteří jsou v péči HIV center, v po-
sledních pěti letech významně narůstal 
podíl těch, kteří jsou léčeni, a  loni už 
přesáhl 97 %. Stále ale trvá nepříznivá 
situace vysokého výskytu dalších sledova-
ných sexuálně přenosných infekcí u HIV 
pozitivních. V roce 2021 bylo u nich nově 
zjištěno 140 případů syfilis, 94 případů 
kapavky a  11 případů lymphogranuloma 
venereum. V naprosté většině se tyto dal-
ší infekce vyskytly u  mužů majících sex 
s  muži,“ popisuje situaci MUDr. Hana 
Zákoucká, vedoucí oddělení sexuálně 
přenosných infekcí.

U syfilis zcela převažuje časná infekce 
(92,9 %), která je z hlediska rizika přeno-
su na další sexuální partnery nejnebez-

pečnější. U 50,7 % případů syfilis a 63,8 %  
případů kapavky se jedná o reinfekci, což 
představuje výrazně vyšší výskyt reinfek-
cí než v  populaci HIV negativních osob, 
v níž podíl reinfekcí dosáhl 10,8 %.

Data o výskytu HIV v roce 
2022 u uprchlíků z Ukrajiny

Od začátku vojenského konfliktu do kon-
ce října 2022 přišlo do ČR podle úda-
jů Ministerstva vnitra celkem 422 125 
uprchlíků, z toho 23,6 % mužů nad 15 let, 
50,0 % žen nad 15 let a 26,4 % dětí do 15 
let. Za stejné období bylo evidováno 537 
HIV pozitivních uprchlíků z  Ukrajiny 
(166 mužů, 353 žen a  18 dětí do 15 let), 
přičemž přes 70 % z nich se přihlásilo do 
péče v období od března do června.

„Je důležité zdůraznit, že naprostá 
většina z  těchto uprchlíků (asi 92 %) vě-
děla o své HIV pozitivitě, léčila se dosud 
na Ukrajině a  v  ČR požádala o  zajištění 
kontinuity léčby HIV infekce. Antiretro-
virová léčba hraje zásadní roli při zábraně 
šíření infekce, neboť infekčnost setrvale 
řádně léčených osob je minimální, tudíž 
přenos infekce je nepravděpodobný. Díky 
spolupráci kontaktních center pro lidi 
prchající před válkou na Ukrajině, která 

pomohla informovat příchozí o  bezplat-
ných možnostech testování a léčby, a také 
díky osvětovým materiálům připraveným 
v  mateřštině příchozích se dařilo a  daří 
situaci velice dobře zvládat a  tím mini-
malizovat rizika přenosu infekce,“ uved-
la ředitelka Státního zdravotního ústavu 
MUDr. Barbora Macková.  

Rizikem samozřejmě mohou být lidé, 
kteří nevědí o  své HIV pozitivitě nebo 
vědí, ale neléčí se. Takové osoby jsou jak 
mezi občany ČR, tak mezi rezidenty. Na 
základě matematického modelu se jejich 
počet odhaduje na zhruba 600. 

Kumulativní data od roku 1985 –  
občané ČR a rezidenti
Co se týká celkových čísel, od zahájení 
sledování infekcí HIV, tj. od 1. 10. 1985 
do 31. 10. 2022, bylo v ČR celkově zjiště-
no 4323 případů HIV pozitivity u občanů 
Česka (3070) a  rezidentů (1253), z  toho 
bylo 3696 (85,5 %) mužů a 627 (14,5 %) 
žen. U  816 z  nich (664 mužů, 152 žen) 
došlo k  rozvinutí onemocnění AIDS. Ze 
4323 pacientů již zemřelo 556 (12,9 %), 
přičemž 366 úmrtí bylo ve stadiu AIDS 
(44,9 % ze všech nemocných s  AIDS) 
a 190 z jiné příčiny.

Zdroj: (SZÚ)
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