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1. Představení projektu Hrou proti AIDS 

 
Hrou proti AIDS je interaktivní projekt primární prevence HIV/AIDS, jehož cílem je dát mládeži možnost netradičním 
způsobem, tj. hrou, osvojit si základní znalosti o možnostech přenosu viru HIV, ostatních pohlavně přenosných infekcí, 
ochraně před nežádoucím těhotenstvím a přemýšlet o vlastních postojích a chování v možných rizikových situacích. 
Předlohou programu je projekt německé Spolkové centrály pro zdravotní osvětu. V rámci česko-německé příhraniční 
spolupráce byl projekt nabídnut k realizaci i v České republice již v roce 1998. Projekt vychází z potřeb a možností 
České republiky. Jeho předností je mobilita, jednotnost výtvarného zpracování a jeho jednoduché využití v terénu.  
 
Projekt se skládá z 5ti stanovišť: 

1. Cesty přenosu viru HIV – účelem stanoviště je ověřit a prohloubit znalosti účastníků o jednotlivých způsobech 
přenosu infekce virem HIV. 

2. Zábrana nechtěného těhotenství, pohlavně přenosných infekcí a HIV – účelem stanoviště je podat přehled o 
různých antikoncepčních metodách a jejich účinnosti při zabránění početí a prevenci pohlavně přenosných 
infekcí vč. HIV. Záměrem je zejména upozornit na přetrvávající falešnou představu o tom, že bezbariérová 
antikoncepce poskytuje rovněž ochranu před pohlavně přenosnými infekcemi vč. HIV. 

3. Láska, sexualita a ochrana před HIV (kostka štěstí) – účelem stanoviště je pomoci formovat osobní postoje 
k partnerskému vztahu, sexualitě a ochraně před HIV. 

4. Sexualita řečí těla (pantomima) – účelem stanoviště je vyjádření pocitů a situací vztahujících se k lásce, 
partnerství a sexualitě pomocí „řeči těla“ za použití nonverbální komunikace. Stanoviště zároveň slouží 
k uvolnění atmosféry mezi posluchači. 

5. Život s HIV/AIDS – účelem stanoviště je navodit v účastnících pocit tolerance a pochopení osob infikovaných 
virem HIV, příp. odstranit některé předsudky a mylné názory na HIV/AIDS.  
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Komplexně na území celého Karlovarského kraje je projekt organizován na středních školách (dále jen „SŠ“) již 
sedmým rokem. Do té doby se projekt pravidelně konal od roku 2001 pouze na území Sokolovska a v některých letech 
i na území Chebska. Projekt je organizován Krajskou hygienickou stanicí Karlovarského kraje se sídlem v Karlových 
Varech ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Praha a středními školami Karlovarského kraje. V letošním roce 
se na realizaci projektu významně podílela firma Refil, spol. s r.o. Karlovy Vary, která poskytla finanční prostředky  
třem zúčastněným školám – Střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole zdravotnické v Karlových Varech, p.o.; 
Gymnáziu Sokolov a Krajskému vzdělávacímu centru, p.o. Sokolov a Gymnáziu v Chebu. Z těchto škol byli opět vybráni 
studenti, kteří se zhostili role školitelů - moderátorů. Z finančních příspěvků školy zakoupily pro tento projekt 
kondomy, občerstvení a drobné dárky pro všechny studenty – moderátory.  
V roce 2017 proběhl projekt Hrou proti AIDS na území Karlovarského kraje v termínu od 5.10.2017 – 14.11.2017. 
Organizátorem projektu v Karlovarském kraji byla paní Jitka Šimurdová, referentka sekce ochrany a podpory veřejného 
zdraví KHS Karlovarského kraje, která byla přítomná na všech akcích. Spolu s ní se většiny akcí účastnila také paní Bc. 
Klára Coganová, vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých KHS Karlovarského kraje. 
 
 

2. ÚP Karlovy Vary – průběh a realizace projektu  
 

Projekt byl realizován v prostorách Střední pedagogické školy v Karlových Varech a v prostorách Gymnázia 
v Ostrově a to v 5 termínech: 5.10., 6.10., 13.10., 19.10. a 20.10.2017. Byli proškoleni studenti 5 SŠ – celkem  439 
studentů v 9ti přednáškách. 
 
 
Tab. č. 1 – ÚP Karlovy Vary: počty proškolených studentů v rámci projektu Hrou proti AIDS 2017 

 

SŠ / SOŠ Datum konání 
Počty proškolených 

studentů 
Vybrané ročníky 

Gymnázium Ostrov 20.10.2017 107 1. ročníky 

Střední škola logistická Karlovy Vary 13.10.2017 63 1. ročníky 

Střední uměleckoprůmyslová škola  
Karlovy Vary 5.10.2017 79 1. ročníky 

Střední odborná škola pedagogická, 
gymnázium a VOŠ Karlovy Vary 6.10.2017 100 1. ročníky 

Obchodní akademie, vyšší odborná škola 
cestovního ruchu a jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky Karlovy 
Vary 

19.10.2017 90 1. ročníky 

Celkem se zapojilo 5 SŠ Celkem bylo proškoleno 439 studentů 

 
 
Jako odborní školitelé byli opět  osloveni studenti Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické 
Karlovy Vary, p.o. (dále jen SZŠ Karlovy Vary“), jejich přípravou byla pověřena, stejně jako v předchozích letech, Mgr. 
Marie Janečková, která byla v jednotlivých dnech spolu s Mgr. Miroslavou Zemanovou přítomna i jako odborný dozor. 
Do role moderátorů celé akce bylo zapojeno celkem 21 studentů 4. ročníku oboru Zdravotnický asistent SZŠ Karlovy 
Vary a své role se zhostili výborně.  Na většinu termínů poskytla prostor pro konání projektu Střední pedagogická škola 
Karlovy Vary, což bylo velmi přínosné z hlediska nepřenášení edukativních stojanů. V Ostrově se akce konala 
v prostorách tělocvičny Gymnázia Ostrov.   
 
 
 
 
 



   

 

3. ÚP Sokolov – průběh a realizace projektu 

 
Projekt byl realizován na 4 SŠ v termínech 30.10., 2. – 3.11., 8. - 9.11. a 14.11.2017, celkem bylo proškoleno 472 
studentů v 10ti přednáškách. 
 
 
 
 
Tab. č. 2 – ÚP Sokolov: počty proškolených studentů v rámci projektu Hrou proti AIDS 2017 

 

SŠ / SOŠ Datum konání 
Počty proškolených 

studentů 
Vybrané ročníky 

Gymnázium a Střední odborná škola 
Chodov 

 
14.11.2017 

32 1.  ročník 

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací 
centrum, p.o. Sokolov 

30.10.2017 106 1. ročníky  

ISŠTE Sokolov 
8.11.2017                                    
9.11.2017 

110                                  
110 

1. ročníky 

Střední živnostenská škola Sokolov 

 
2.11.2017                                       
3.11.2017 

 

 
114 

 
1. ročníky 

Celkem se zapojily 4 SŠ  Celkem bylo proškoleno 472 studentů 

 
Do role odborných školitelů bylo vybráno 10 studentů 2. ročníku Gymnázia Sokolov.  Akce probíhaly vždy v prostorách 
dané školy. Vybraní školitelé měli důkladně nastudované materiály a své role se zhostili výtečně. Celou akci velmi 
kladně hodnotili i dohlížející pedagogové.  
 
 
 
 

4. ÚP Cheb – průběh a realizace projektu 
 
 
Projekt byl realizován na 1 SŠ  dne 1.11.2017, celkem bylo proškoleno 55 studentů ve 2 přednáškách. 
 
Tab. č. 3 – ÚP Cheb: počty proškolených studentů v rámci projektu Hrou proti AIDS 2017 

 

SŠ Datum konání 
Počty proškolených 

studentů 
Vybrané ročníky 

Gymnázium Cheb 1.11.2017 55 
3. ročníky 8letého 

studia 

Celkem se zapojila 1 SŠ Celkem bylo proškoleno 55 studentů 

 
Do role školitelů byli vybráni na základě předešlé osvědčené spolupráce opět studenti Gymnázia Cheb. V letošním roce 
se jich účastnilo celkem 11 a svojí roli zvládli výborně. Akce se uskutečnila v prostorách tělocvičny Gymnázia Cheb.    

 
 
 



   

 

 
 
 
 

5. Karlovarský kraj – průběh a realizace projektu 
 
Do projektu se zapojilo celkem 10 SŠ, akce probíhala v termínech od 5.10. - 14.11.2017  a celkem bylo proškoleno 
966 studentů ve 20 přednáškách za asistence 42 školitelů z vybraných SŠ v kraji. 
 
 
 
Tab. č. 4 – Karlovarský kraj: počty proškolených studentů v rámci projektu Hrou proti AIDS 2017 

 

ÚP Karlovy Vary Sokolov Cheb Karlovarský kraj 

SŠ nebo SOŠ 5 4 1 10 

počet  proškolených 
studentů  

439 472 55 966 

počet školitelů 21 10 11 42 

 
 
 
 

6. Celkové zhodnocení projektu Hrou proti AIDS 2016 na území Karlovarského kraje  
 
Na území Karlovarského kraje proběhl projekt „Hrou proti AIDS“ již posedmé a stále se dá hodnotit jako velmi přínosný 
a úspěšný. Setkal se s velikým zájmem ze strany studentů, školitelů i dohlížejících pedagogů. Svojí formou interaktivní 
hry výrazně pomáhá objasnit otázky studentů v problematice prevence nechtěných těhotenství a sexuálně přenosných 
infekcí včetně HIV. Smyslem je dát mládeži možnost jiným způsobem než přednáškami – tj. hrou- zažít si základní 
znalosti o možnostech přenosu viru HIV a přemýšlet o vlastních postojích v možných rizikových situacích.  
Pokud by měla být zhodnocena některá negativa, která s sebou organizace projektu nese, tak je to  především  stav 
pomůcek - magnetických tabulí, ze kterých se uvolňovaly lišty během manipulace s nimi. 
Velké poděkování patří všem studentům – moderátorům akcí, kteří dokázali aktivně komunikovat se školenými 
studenty a svým bezprostředním přístupem je zbavovali jejich případného přirozeného studu z daných témat. Také 
velmi ochotně aktivně pomáhali s přípravami jednotlivých stanovišť i s přemísťováním pomůcek. 
Poděkování patří také panu Jiřímu Stupkovi ze SZÚ Praha za bezvadnou spolupráci a zapůjčení edukativních materiálů 
a pomůcek pro realizaci této akce v Karlovarském kraji. 
V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat i ředitelům středních škol, kteří si uvědomují rizika spojená s infekcí 
HIV/AIDS a umožnili svým studentům získat nové informace v rámci realizace tohoto preventivního projektu na svých 
školách.    
 
 
 
 

7. Spolupráce s jinými subjekty 
 

KHS Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech spolupracovala při přípravě a realizaci projektu Hrou proti AIDS  
2017 s těmito uvedenými subjekty: 
 

 SZÚ Praha – zapůjčení edukativních materiálů (pomůcky, magnetické tabule apod.)  
 SZŠ Karlovy Vary – školitelé projektu    
 Gymnázium Sokolov – školitelé projektu  
 Gymnázium Cheb – školitelé projektu 

  
 

 



   

 

 
 
 
8. Závěr 
 
Prevence HIV/AIDS je jednou z preventivních aktivit Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje nastavených pro 
rok 2017. Vzhledem k tomu, že je projekt „Hrou proti AIDS“ vnímán ze strany studentů i pedagogů velmi pozitivně, 
bude jeho realizace jednou z priorit KHS Karlovarského kraje i pro rok 2018. 
 
Všem subjektům podílejícím se na realizaci projektu „Hrou proti AIDS“ děkuji a těším se na další spolupráci v příštím 
roce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
MUDr. Hana Bártová 
ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


