Transgender
ijeme mezi vámi

ivoty muù, z kterých se staly eny, jsou èastým námìtem pro
bulvární èasopisy a vítaným zpestøením v komediálních seriálech.
Jaké jsou vak skuteèné osudy muù a en, kteøí ve svém ivotì
vstoupili do role opaèného pohlaví? Jaké kruné i humorné situace
si tito lidé proili a co vlastnì o nich víme?

Transgender je obecné oznaèení pro èlovìka, u kterého se projevuje nesoulad jeho

tìlesné schránky a mysli ve vztahu identifikace s urèitým pohlavím. Napøíklad èlovìk, který
má enské tìlo, povauje toto tìlo za nesprávné ve vztahu k jeho pocitùm a snaí se jej
zmìnit na muské èi naopak. U rùzných lidí je potøeba mìnit své tìlo rùzná, take nìkomu
mùe staèit promìna na pár hodin v soukromí svého bytu, nìkdo jednou za èas vyrazí ve
vytouené roli mezi lidi a pro nìkoho je jediným øeením kompletní zmìna tìlesné schránky
vèetnì operativních zákrokù. Pokud danému èlovìku postaèí doèasná zmìna sociální role,
pak o takovém èlovìku hovoøíme jako o transvestitovi (z latiny) nebo jako o crossdresserovi
(z angliètiny). V pøípadì, e èlovìk zmìní roli na trvalo, mluvíme o transsexuálovi.

O transvestitech se mluví pøedevím

jako o muích, kteøí se oblékají a líèí jako
eny. Je to dáno pøedevím tím, e pokud
vidíme enu, která je ostøíhaná na jeka
nebo má oblek s kravatou, povaujeme to
za módní výstøelek èi projev feminismu a
pokud je holka, která nosí maskáèe a
v sukni ji neuvidíte, pak je to zcela normální
a prý z toho vyroste. Naopak pokud se
vyskytne kluk, který je jemný a preferuje
pastelové barvy, nemluvì o tom, e by si
vzal sukni, povaujeme takového kluka za
zentilého, hodného zavrení. Faktem je,
e
vìtina
transvestitù
jsou
heterosexuálové, kteøí èasto ijí ve
spokojených manelských èi partnerských
svazcích. U nìkterých transvestitù se stále
stupòuje pocit identifikace s opaèným
pohlavím a nakonec zaènou ít trvale
v opaèné roli èi dokonce dojdou
k operativní zmìnì pohlaví a pøejdou do
kategorie transsexuálù. Otázkou je, zda by
mezi transsexuály nemìli patøit u pøi
trvalém pøechodu do opaèné role.

O transsexuálech je známo ménì
ne o transvestitech. Slovíèko sex
obsaené v pojmu transsexuál neøíká nic
o pohlavním aktu a podobných vìcech, ale
vyjadøuje zmìnu pohlaví ve smyslu zmìny
pohlavních orgánù. Vyskytuje se pøiblinì
stejný poèet transsexuálù z mue na enu
jako transsexuálù z eny na mue. V obou
pøípadech se prochází hormonální léèbou,
která probíhá v podstatì a do konce
ivota. enám se operativnì odstraní prsa
a vajeèníky a pøípadnì je provedena
rekonstrukce penisu. Podáváním hormonálních preparátù jim zaène hrubnout hlas
a rùst vousy. Muùm je odstranìn penis
s varlaty a nìkolika operacemi je vytvoøena
vaginoplastika. Díky hormonálním preparátùm se jim zaène ukládat tuk v oblasti
prsou a bokù a zpomalí se rùst tìlesného
ochlupení. Stávající ochlupení se bohuel
musí odstranit sérií zákrokù laserem nebo
elektrickou epilací. Nìkteøí transsexuálové
vak z rodinných, náboenských èi jiných
dùvodù operaci nepodstoupí.

Jak se stane èlovìk transvestitou èi transsexuálem není pøesnì známo. Pøedpokládá
se, e malá èást je daná genetickou dispozicí a vìtí èást je daná chemickými zmìnami,
zvlátì pak pùsobením hormonù, pøi vývoji dítìte jetì v tìle matky pøed jeho narozením.

Hledat pomoc èasto nenapadne rodièe ani dotèené osoby. Èásteènì je to dáno studem,

èásteènì je to dáno tím, e lidé neví, kam se obrátit. U transvestismu to nemusí mít jetì tak
závané dùsledky jako u transsexuality, kdy pocit frustrace z nesouladu mezi stavem tìla a
ducha mùe vést k vánému sebepokození nebo dokonce a k sebevradì. Obecnì platí,
e èím døíve se daný problém zaène øeit, tím lépe. Základní informace o této problematice
by vám mìl poskytnout kadý sexuolog. Podrobné informace pak mùete získat u nìkterých
odborníkù, kteøí se na tuto problematiku specializují. Neèekejte vak, e vás nìkdo vyléèí.
Jediné, co mùete udìlat je, nauèit se s tím ít a najít si svoji vlastní cestu.

ivoty transgenderù jsou pro vìtinu veøejnosti skryty. Transgendeøi sami nemají
pøíli chuti se svìøovat se svými osudy, protoe èastokrát narazili. V lepím pøípadì se jim
dostalo pouze odmítnutí, v horím pøípadì dolo na uráky èi dokonce na fyzické napadení.
Dovolte nám proto struènì pøedstavit nìkolik ivotních pøíbìhù:

Elika

Tomá

Kdy jsem prvnì uvidìla Eliku, byla jsem
v oku. Stál pøede mnou stodvacetikilový
chlap a napøahoval k pozdravu svoji
mohutnou tlapu. Pak jsme si sedli a zaèali
si povídat.

S Tomáem jsme se potkali ve fitcentru,
které nám doporuèila nae spoleèná
známá. On tam chodil aby mu narostly
svaly, já aby mnì nenarostlo bøíko. Tomá
se narodil jako holka a v dobì, kdy jsme
se poznali, mìl u dva roky po operaci.
Díky pravidelné dávce hormonù mu zhrubl
hlas a narostly fousy.

Zprvu mi jetì dìlalo problémy oslovovat
Eliku v enském rodì, ale snaila jsem
se respektovat její právo volby. Povídali
jsme si dlouho, o rodinì, o dìtech, o sobì,
o práci, o módì, o nakupování i o poèasí.
Postupem èasu mi zaèala mizet pøed
oèima pøedstava obrovského mue, který
sedìl pøede mnou, a zaèala jsem vidìt
enu, která byla skryta uvnitø.

Petra
Petru jsem poznala u pøed nìkolika lety.
Obèas spolu zajdeme do kina, obèas
vyrazíme na nákupy a témìø vdy
skonèíme nad álkem kávy a probíráme
nae ivoty, ivoty naich pøátel, problémy
a radosti doma i v práci. Petra je pohledná
tøicátnice, která pøekypuje ivotním
elánem. Má dvì dìti a nebudete tomu vìøit,
ale má také manelku  Petra toti vìtinu
svého ivota ije jako mu.
Petry manelka ví o jejích obèasných
výletech do svìta en a po pravdì øeèeno
není z nich dvakrát nadená. Na druhou
stranu vak oceòuje, e Petra je citlivá, má
dobrý vztah k dìtem a k rodinì vùbec,
dokáe si s ní povídat a vùbec má
pochopení pro enské problémy.

Tomá se mi svìøil, jak tìko se dostal do
dnení situace. Maminka z nìj chtìla
vychovat hodnou holèièku, jene on se od
malièka cítil být klukem. Hrál s ostatníma
klukama fotbal, pral se a vymýlel velijaké
lotroviny. Pak se natìstí dostal do péèe
odborníkù, take zjistil, e na to, aby byl
klukem, nepotøebuje vyvádìt lotroviny, ale
e existuje jiná cesta. Maminka se
nakonec smíøila s tím, e mají doma místo
holèièky kluka a jen doufá, e si k sobì
najde hodnou partnerku.

Jana
Na jednom z pravidelných setkání mnì
pøekvapila Jana. Znala jsem ji od vidìní
ji asi rok a byla to elegantní dáma
v nejlepích letech, vdy vkusnì
obleèená. V dobì naeho seznámení
mìla Jana asi est let po operaci. Nikdy
si vak nestìovala ani na ivot pøed
operací ani na nìkolik bolestivých operací,
kterými dosáhla vytouené zmìny
pohlaví, ani na to, co jí pøipravilo okolí po
operaci. Kolegové jí natolik zpøíjemòovali
ivot v práci, e se nakonec rozhodla
zmìnit zamìstnání. A ptáte se, jaké e to
bylo pøekvapení? Jana otevøela krabici
plnou zákuskù a z obálky vytáhla svatební
oznámení.

TransForum
je obèanské sdruení pro transgendery,
tj. transsexuály a transvestity. TransForum je
otevøené i pro rodiny, pøátele a partnery
transsexuálù a transvestitù a také pro
odborníky nebo zájemce, kteøí se touto
problematikou zabývají.
Hlavním cílem sdruení je podpora èlenù ve
vech etapách ivota, procesu pøemìny a
léèby. TransForum se snaí odstranit pocit
izolace a samoty, který èasto ivot transsexuálù
a transvestitù provází.
Za tímto úèelem TransForum usiluje
o zprostøedkování medicínských, právních a
dalích potøebných konzultací. TransForum se
dále snaí o zlepení povìdomí veøejnosti
o problematice transgenderù vyuitím medií a
dalích vhodných prostøedkù.
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