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Co je homosexualita? 
Co je coming out?
Lidé nûkdy hovofií o homosexualitû, a není vÏdy jasné, co mají

vlastnû na mysli. Nûco jiného je totiÏ homosexuální orientace neboli
preference, homosexuální identifikace a homosexuální chování.

Sexuální orientace je trvalou a nemûnnou charakteristikou kaÏdé-
ho ãlovûka. Vyjadfiuje, Ïe pfii volbû erotického partnera a své citové
náklonnosti dáváme nûkomu pfiednost, muÏi nebo Ïenû. To ov‰em ne-
znamená, Ïe umíme nûjak jednoznaãnû a objektivnû sexuální orien-
taci urãit, zmûfiit ãi stanovit. Jedin˘m prostfiedkem pro její stanovení je
vlastní sebepoznání a lékafi ãi psycholog mÛÏe v tomto procesu pÛso-
bit jen jako kvalifikovan˘ prÛvodce. Pfii rozpoznávání sexuální orien-
tace jsou velmi dÛleÏité obsahy erotick˘ch snÛ, fantazií a pfiedstav 
a také projevy citové náklonnosti, do koho se ãlovûk ãastûji a inten-
zivnûji zamilovává.

Vût‰ina lidí je orientována heterosexuálnû, tedy jsou v˘luãnû ero-
ticky zamûfieni nebo u nich pfievládá náklonnost k opaãnému pohlaví.
Homosexuální lidé pak upfiednostÀují pohlaví stejné. Této své prefe-
rence si v‰ak nemusí b˘t vÏdy vûdomi. Názory odborníkÛ na bisexua-
litu, kterou rozumíme pfiibliÏnû rovnomûrné celoÏivotní zamûfiení na
obû pohlaví, se li‰í. Nicménû je jistû ménû ãastá neÏ homosexualita.

Sexuální identifikace vyjadfiuje vnitfiní cítûní a sebehodnocení. Cí-
tíme se buì muÏem nebo Ïenou a také heterosexuálem nebo homo-
sexuálem. Nûktefií z nás se cítí bisexuálnû orientováni, tedy domníva-
jí se, Ïe je pfiitahují obû pohlaví a neumí dát pfiednost buì muÏÛm,
nebo Ïenám. Bisexuální identifikace je ãastûj‰í u Ïen neÏ u muÏÛ. To
zfiejmû souvisí s v˘raznûj‰ím psychosociálním a citov˘m ovlivnûním
sexuality proti muÏskému biologickému pojetí.

Nejzfiejmûj‰í je pak hodnocení sexuálního chování. Homosexuál-
ním chováním se rozumí pohlavní styk nebo jiná sexuální aktivita 
s osobou stejného pohlaví.

Vût‰ina lidí se chová cel˘ Ïivot v souladu se svou sexuální orien-
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tací a identifikací. U homosexuálÛ to uÏ neb˘vá tak jednoduché. Nûk-
tefií z nich své zamûfiení nerozpoznají po cel˘ Ïivot, mohou se cítit he-
terosexuálními a také tak Ïijí. Jiní si sice uvûdomují své zamûfiení, ale
nechtûjí se s ním smífiit a odmítají homosexuální pohlavní styky. Dal‰í
pak z nejrÛznûj‰ích dÛvodÛ navazují vztahy s obûma pohlavími a hod-
notí se sami jako bisexuální nebo nûkdy i heterosexuální. Jsou i tací,
ktefií spí jen se stejn˘m pohlavím, pfiesto se nehodnotí jako homose-
xuální.

Také nûktefií heterosexuálové mohou mít vztahy se stejn˘m po-
hlavím. B˘vá to v období pubertálního hledání a experimentování,
jako náhraÏková sexualita pfii nedostatku vhodnûj‰ích partnerÛ, napfi.
ve vûzeních. Nûktefií to chápou jako urãit˘ doplnûk svého pestfiej‰ího
Ïivota, prostituti se homosexuálnû chovají z finanãních dÛvodÛ, mÛÏe
se objevit i krátkodob˘ citov˘ vztah.

Homosexualitu nepovaÏujeme za nemoc ani poruchu, je jedním 
z moÏn˘ch projevÛ lidské sexuality. Za zdravotní poruchu je povaÏo-
vána jen egodystonní sexuální orientace. Tedy taková, s níÏ není její
nositel smífien a vyrovnán, ãiní mu psychické problémy.

Homosexuálové jsou spoleãenskou men‰inou, která je v mnoha
smûrech odli‰ná. KdyÏ se nûkdo narodí s jinou barvou pleti, v jeho ro-
dinû se hovofií men‰inov˘m jazykem, ví od mala, Ïe je jin˘, musí se 
s tím zvolna smifiovat, jeho blízcí mu pfiedávají zku‰enosti. Homose-
xuál si vût‰inou svou odli‰nost uvûdomí aÏ na prahu dospûlosti ãi po-
zdûji a musí se s ní zaãít vyrovnávat sám, navíc v nejednoduchém ob-
dobí dospívání.

Jiná barva pleti ãi jin˘ jazyk ãlovûka prozradí. Homosexuálovi se
zdá, Ïe je moÏné se se sv˘m zamûfiením skr˘t, ostatní ho pfiece nemu-
sejí rozpoznat. Vûfií, Ïe své chování mÛÏe usmûrnit a potlaãit. Navíc Ïije

v pfiedstavách, které kolem nûho vytváfií vût‰inov˘, heterosexuální
svût, které jsou ãasto fale‰né, ale které on pfiijal za své. Své vlastní já
se snaÏí potlaãit proto, aby vyhovûl pfiedstavám tûch druh˘ch.

Má dvû moÏnosti.
Buì si své zamûfiení uvûdomí, pfiipustí a bude se s ním uãit Ïít,

dfiíve ãi pozdûji tfieba najde svého partnera nebo partnerku, ale pfie-
dev‰ím Ïivotní klid a spokojenost. Tento proces se naz˘vá coming out.

Nebo se s ním nikdy nesmífií. Nûktefií lidé jsou schopni své sexu-
ální touhy potlaãit, ale pro vût‰inu je to nesmírnû obtíÏné, zpravidla
neúspû‰né a je to spojeno s pocity viny, popíráním sama sebe, odfií-
káním, úzkostmi a nûkdy i chorobami.

Kdo je gay?
Pojem homosexuál v mnoha lidech vyvolává pfiedstavu, Ïe se

jedná jen o sex. Jeden z pfiedsudkÛ pfiedpokládá, Ïe homosexuální
muÏi a Ïeny mají vût‰í zájem o sex, Ïe jejich pohlavní Ïivot je proje-
vem jakési rozmafiilosti. Homosexuální vztahy se v‰ak podstatnû ne-
li‰í od vztahÛ mezi muÏem a Ïenou. Jsou stejnû plné citÛ, Ïárlení 
a partnersk˘ch radostí i konfliktÛ. Homosexualita ovlivÀuje i Ïivotní
styl, gayové a lesbické Ïeny se lépe uplatní v nûkter˘ch povoláních 
a koníãcích, naopak v jin˘ch profesích a sportech se s nimi setkává-
me ménû ãasto. Vût‰inou nemají v péãi dûti, mají ménû rodinn˘ch zá-
vazkÛ, a tedy se mohou více projevovat v jin˘ch oblastech spoleãen-
ského Ïivota. Homosexuální muÏi se ujali v mnoha zemích
odpovûdnosti za preventivní kampaÀ proti AIDS, kterou zareagovali
na smrt sv˘ch pfiátel.

ProtoÏe homosexualita se zdaleka net˘ká jen pohlavního Ïivota,
prosazují se jiná a vhodnûj‰í pojmenování pro tento jev. To pomáhá
vyãlenit homosexualitu ze sféry zdravotních poruch, a ta se stává ‰ir‰í
souãástí spoleãenského Ïivota. Z angliãtiny pochází v˘raz gay (ãti gej),
kter˘ se bûhem nûkolika posledních let stal mezinárodním. Ten mÛÏe
zahrnovat i homosexuální Ïeny, které se nûkdy naz˘vají lesbické. NeÏ
o homosexualitû b˘vá vhodnûj‰í hovofiit o homoerotickém zamûfiení.

Odhady četnosti jevů v populaci

Heterosexuální

Homosexuální

Bisexuální

96 %
ORIENTACE

4 %

méně než 1 %

95 - 97 %
IDENTIFIKACE

2 - 3 %

1 %

90 %
CHOVÁNÍ

1 - 2 %

8 %
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Tento termín totiÏ zahrnuje i citovou stránku sexuální orientace.
V˘raz tfietí pohlaví b˘vá odmítán, protoÏe chápe homosexuála

jako zvlá‰tní druh mezi muÏem a Ïenou. Homosexuál si je v‰ak
vûdom své pohlavní role, kterou zpravidla pfiijal. Navíc podporuje
tento v˘raz vÏitou pfiedstavu o zÏen‰til˘ch gay muÏích a drsn˘ch les-
bick˘ch Ïenách, která se v‰ak t˘ká jen malé ãásti v‰ech homosexuá-
lÛ. Termíny uranismus, tribadismus a kontrární sexuální orientace po-
vaÏujeme za zastaralé. Sodomie a pederastie pak jsou nejen hanlivé,
ale i nepfiesné, protoÏe oznaãují i jiné jevy neÏ jen homosexualitu.

·ir‰í vefiejnost nûkdy homosexualitu smû‰uje a zamûÀuje s dal‰í-
mi stavy.

Transsexuál je ãlovûk s opaãnou pohlavní identitou. Tedy cítí 
a jedná zcela opaãnû, neÏ je jeho tûlesné pohlaví, a pfieje si „omyl pfií-
rody“ zmûnit. Jeho sexuální orientace je vût‰inou, ale ne vÏdy, hete-
rosexuální v souladu s jeho psychick˘m pohlavím. To znamená, Ïe tû-
lesnû Ïena se cítí muÏem, pfiitahují ji Ïeny, ale v tomto vztahu se
chová jednoznaãnû jako heterosexuální muÏ. Nûktefií transsexuálové
v péãi sexuologÛ podstupují pfiemûnu pohlaví. Existuje i jejich obãan-
ské sdruÏení Transfórum.

Transvestité jsou naopak muÏi, ktefií se v rámci své zmûnûné po-
ruchy pohlavní identity obãas pfievlékají do Ïensk˘ch ‰atÛ a ãásteãnû
tak Ïijí v Ïenské roli. Zpravidla je eroticky pfiitahují Ïeny a lékafiskou
pomoc nepotfiebují. SdruÏují se v tzv. CD/TV (podle cross-dressing/trans-
vestitismus) sekci.

Travestie pak není ani diagnóza, pohlavní identita ãi sexuální ori-
entace. Jedná se o kulturní fenomén, kdy muÏi, vût‰inou homosexu-
ální, na jevi‰ti imitují Ïeny - kulturní hvûzdy.

Kdy na to člověk přijde?
Kluci se mi líbí uÏ od pûti let. Poprvé jsem si to uvûdomil, kdyÏ

jsem leÏel ve ‰kolce v posteli a moc jsem si pfiál b˘t tam s jedním ka-
marádem. Vlastnû nevím, co bych s ním chtûl dûlat, asi dot˘kat se ho
a zdálo se mi to úplnû normální. (Michal)

KdyÏ jsem poznala Janu, tak jsem byla jiÏ nûkolik let vdaná. Nej-
dfiíve jsem jen myslela, Ïe jsme kamarádky, pak jsem pochopila, Ïe mi
dûlají dobfie její dotyky. Ale uvûdomila jsem si, Ïe jsem lesbická, aÏ
nûkolik let potom, co jsme se poprvé milovaly. (Monika)

Nejãastûji si svou sexuální orientaci uvûdomíme v pubertû. To
platí zejména u chlapcÛ, u nichÏ tehdy dochází k boufiliv˘m hormo-
nálním zmûnám, které startují jejich sexualitu. Ty se projeví erotick˘-
mi sny, fantaziemi, zejména pfii onanii. Pfiesto mnoho homosexuál-
ních muÏÛ své touhy dokáÏe potlaãit a neuvûdomuje si je. Jejich
zamûfiení se pak mÛÏe projevit aÏ ve zralém vûku, kdyÏ jsou tfieba Ïe-
natí a otcové rodin. Vût‰ina z nich v‰ak potom uvádí, Ïe si v dÛsledku
spoleãensk˘ch zvyklostí nedovolili své zamûfiení tehdy pfiipustit. 
U Ïen je pozdní rozpoznání v dÛsledku pomalej‰ího dozrávání jejich
sexuality a charakteru jejich erotick˘ch vztahÛ je‰tû ãastûj‰í.

Romantická zamilovanost, ãasto platonická, také mÛÏe pfiispût 
k rozpoznání sexuální orientace.

Nûktefií lidé si mohou náklonnost ke stejnému pohlaví uvûdomit
jiÏ v dûtství. Stává se, Ïe takov˘ chlapec se platonicky zamiluje do
svého uãitele, kamaráda ãi románového hrdiny podobnû jako jeho
vrstevníci do dívek a Ïen. Ov‰em to nemusí b˘t rozhodující, protoÏe 
i heterosexuální chlapci si nacházejí své vzory, muÏe, ktefií jim impo-
nují, a rozeznat v dûtském vûku erotické cítûní od klukovského pfiá-
telství je tûÏké.

Věk, kdy došlo k rozpoznání homosexuální orientace u mužů
(podle Günthera, 1988)

do 12-ti let

12 - 16 let

16 - 18 let

18 - 24 let

nad 24 let

11 %

59 %

15 %

12 %

3 %
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Proč zrovna já?
Máma si dûlala v˘ãitky, jestli mé budoucí zamûfiení nezpÛsobila,

kdyÏ se s otcem - alkoholikem rozvedla, protoÏe jsem nemûla muÏsk˘
identifikaãní vzor. (Veronika)

KdyÏ jsem se mámû svûfiil, Ïe jsem na kluky, nechtûla tomu vûfiit.
Stále mne pfiesvûdãovala, Ïe jsem si jen nûjak˘ nesmysl vzal do hlavy.
Opakovala, Ïe pokud ví, tak nikdo z pfiíbuzn˘ch není teplej, natoÏ ona
nebo táta, tak proã bych tedy mûl b˘t zrovna já. (Marcel)

Dosud není zcela jasné, proã je nûkolik procent lidí v kaÏdé lidské
spoleãnosti eroticky pfiitahováno stejn˘m pohlavím. Existuje nûkolik
teorií.

Nejnovûj‰í je zaloÏena na genetick˘ch prÛzkumech, které zjistily,
Ïe v rodinách matek homosexuálních synÛ je ãastûj‰í v˘skyt gayÛ.
Také jednovajeãná dvojãata, která mají stejn˘ dûdiãn˘ základ, se ãas-
tûji shodují ve svém erotickém zamûfiení neÏ dvojvajeãná. Dokonce byl
nalezen tzv. gen homosexuality na pohlavním chromozomu X, kter˘ vy-
svûtluje nûkteré pfiípady homosexuality u muÏÛ. Dûdiãnost homose-
xuality je ov‰em sloÏitûj‰í a neznamená, Ïe se dûdí z otce ãi matky na
syna. Navíc zfiejmû tato teorie neumí vysvûtlit v‰echny pfiípady.

Dal‰í teorie pfiedpokládá, Ïe bûhem nitrodûloÏního v˘voje budou-
cího homosexuálního chlapce nedojde v krátkém, asi t˘den trvajícím
období k dostateãnému hormonálnímu zásobení tvofiícího se centra
sexuální orientace v mezimozku.

Z psychologick˘ch v˘vojov˘ch teorií se pfiipou‰tí, Ïe negativní roli
mÛÏe sehrát poporodní období do tfií let vûku. Hovofií se o naru‰en˘ch
rodiãovsk˘ch rolích, nedostateãném zaãlenûní otce do v˘chovy. Jen
málokdo dnes vûfií, Ïe by homosexuální orientace mohla vzniknout
svedením bûhem dospívání ãi dospûlosti. ¤ada odborn˘ch dÛkazÛ 
a zku‰eností totiÏ hovofií proti tomuto m˘tu.

Na základû odborného poznání se zdá, Ïe rozhodující roli pfii vzni-
ku sexuální orientace hrají biologické faktory, aÈ jiÏ genetické nebo 
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hormonální z nitrodûloÏního období. Psychologické vlivy mohou se-
hrát urãitou roli pouze bûhem raného dûtství a zfiejmû jen u dispono-
van˘ch jedincÛ. Je málo pravdûpodobné, Ïe by vznik homosexuality
bylo moÏné vysvûtlit pouze jednou, dosud ne zcela jasnou pfiíãinou.
Je‰tû ménû neÏ o muÏské homosexualitû je toho známo o pfiíãinách
lesbického zamûfiení. A moÏná se nûkomu bude zdát pfiekvapivé, Ïe
vlastnû mnoho nevíme o tom, jak vzniká heterosexualita.

Vût‰ina odborníkÛ se dnes domnívá, Ïe homosexuální orientaci
nelze zmûnit a odmítá snahy o její léãbu. Vût‰ina takov˘ch pokusÛ 
v minulosti skonãila neúspûchem.

Třeba to tak není
KdyÏ jsem se zamilovala do Jany, nechtûla jsem tomu vûfiit. Nena-

padlo by mû, Ïe právû ona pro mû mÛÏe tolik znamenat. Stejnû, 
a pfiece více neÏ mÛj muÏ Tomá‰. S hrÛzou jsem si kladla otázku, zda
jsem opravdu bisexuální nebo jestli v‰echno zase zmizí mávnutím
proutku. Pfiála jsem si Janu nikdy nepotkat, ale zároveÀ jsem se své
pfiedstavy hrozila. Navíc, kdybych nepoznala ji, moÏná by to byla nû-
jaká jiná. Klid mi prostû není osudem dán. (Milena)

Nevûdûl jsem, jak jsem na tom, miloval jsem je oba. Vlastnû jeho
i ji. Nechtûl jsem ztratit ani jednoho, kaÏd˘ mi dával moc. Chodil
jsem s nimi a podvádûl je oba. Vûdûl jsem, Ïe se budu muset jednou
rozhodnout nebo to udûlají oni. Ale nevûdûl jsem, které fie‰ení je
správné. (Honza)

Vût‰ina lidí, ktefií o své erotické orientaci pochybují, b˘vá homo-
sexuálních. Neexistuje v‰ak lékafiské vy‰etfiení, které by nám pomoh-
lo fiíci jednoznaãnû, vy jste orientován tak ãi tak. Sexuální orientace je
sice celoÏivotnû nemûnná, ale na‰e hodnocení a jednání urãuje
mnoho vlivÛ.

Rozhodující je vlastní sebepoznání. Uvûdomûní a pochopení sv˘ch
erotick˘ch fantazií a snÛ nebo citov˘ch tuÏeb a zamilování. JestliÏe 

s vûkem dochází k upfiednostÀování homoerotick˘ch pfiedstav, zatím-
co heterosexuální ustupují do pozadí, svûdãí to spí‰e pro homosexu-
ální orientaci. Stejnû tak se mohou potlaãované homosexuální fanta-
zie objevit bûhem sexu ãi masturbace aÏ pfied nastupujícím
orgasmem. U nûkter˘ch nevyrovnan˘ch homosexuálÛ pak mohou b˘t
erotické fantazie potlaãeny úplnû.

U dívek se v‰ak pohlavní Ïivot rozvíjí zpravidla pomaleji, a tak prv-
ními známkami homoerotického zamûfiení b˘vá ãasto pouze siln˘ ci-
tov˘ vztah k jiné Ïenû. Nûktefií lidé proÏili zamilování do Ïen i muÏÛ,
ale zpravidla jsou schopni odli‰it rÛznou intenzitu tohoto citu.

Také dlouhodob˘ vztah s partnerem ãi partnerkou mÛÏe pomoci 
k rozeznání sexuální orientace. Bûhem nûho porozumíme, zda jsme si
vybrali správnû nebo ‰patnû. V Ïádném pfiípadû, dokud si nejsme jisti
sami sebou, bychom nemûli ãinit ukvapená rozhodnutí.

Roli v procesu sebepoznání hraje ztotoÏnûní se s gay ãi lesbick˘m
prostfiedím, kulturou, která mladého homosexuála mÛÏe více oslovit.

Lékafi ãi psycholog nám mÛÏe pomoci se v sobû lépe vyznat jiÏ
pouh˘m pohovorem. Dal‰ími moÏnostmi jsou psychologické testy 
a tzv. falometrické vy‰etfiení, pfii nûmÏ se hodnotí velikost reakcí na
sexuální objekty. VÏdy se jedná o pomocná vy‰etfiení, která mají pfii-
spût ke správnému sebepoznání.

Ktefií heterosexuálové b˘vají nejistí ve své sexuální orientaci? Nej-
ãastûji jsou to lidé, ktefií si neb˘vají jisti sami sebou ani v jin˘ch ob-
lastech Ïivota. Nûkdy je zúzkostní nahodil˘ homosexuální záÏitek 
a vlastní kladná reakce. Ta ov‰em není neobvyklá, protoÏe mnoho lidí
mÛÏe sexuálnû reagovat na nepreferované pohlaví. Podobnû také ús-
pû‰né pohlavní styky s osobou opaãného pohlaví nevyluãují homose-
xuální zamûfiení. Setkal jsem se i se zÏen‰til˘m chlapcem a naopak
muÏsky vyhlíÏející dívkou, jejichÏ nejistota plynula z reakcí okolí,
které je za homosexuály povaÏovalo.

Nûkdo si myslí, Ïe homosexuál si nemÛÏe b˘t jist sv˘m zamûfie-
ním, dokud nezkusil pohlavní styk s opaãn˘m pohlavím. Ten mu pr˘
má umoÏnit poznat nové proÏitky. Sexuální orientace ale není zaloÏe-
na na jednorázov˘ch zku‰enostech. Jedná se o mnohem hlub‰í cha-
rakteristiku ãlovûka. Heterosexuální lidé vût‰inou také nepochybují 
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o svém zamûfiení ani v dobû, kdy jsou je‰tû bez pohlavních stykÛ.
Transsexuálové se nûkdy zprvu domnívají, Ïe jsou homosexuální.

U nich je podstatn˘m problémem zmûnûná sexuální identifikace. Cítí
se b˘t zcela opaãn˘m pohlavím neÏ je jejich tûlesné uspofiádání. MuÏ
se cítí b˘t Ïenou a Ïena muÏem. Nejedná se tedy jen o volbu erotic-
kého partnera.

Nemohu se rozhodnout
UÏ v dobû, kdy jsem se oÏenil, jsem tu‰il, Ïe mne pfiitahují 

i kluci. SnaÏil jsem se tomu nevûnovat moc pozornost. ManÏelku
jsem mûl opravdu rád a sex s ní byl uspokojiv˘. AÏ po deseti letech
jsem poznal svého souãasného pfiítele, do kterého jsem se zamilo-
val. Nechci ztratit ani manÏelku s dûtmi, ani jeho. Pfiipadám si hroz-
nû sobeck˘, protoÏe od obou chci lásku a ani jednomu z nich ji ne-
dokáÏu plnû oplatit. Chtûl bych vûdût, jestli jsem bisexuál, nebo
jen potlaãen˘ homosexuál. (Martin)

Moje pfiítelkynû mi fiíká, Ïe jí ná‰ vztah plnû vyhovuje, psychicky,
citovû i sexuálnû. Stále v‰ak pfiipou‰tí, Ïe se jednoho dne mÛÏeme ro-
zejít, protoÏe tfieba potká muÏe, kter˘ pr˘ jí dá nûco nového. Myslím
si, Ïe to je jen proto, Ïe si nikdy nepfiipustila úplnû, Ïe je lesbiãka. 

(Kamila)

Pojem bisexualita mÛÏe charakterizovat nejrÛznûj‰í situace. MÛÏe
se jednat o pfiechodné období v procesu coming out, kdy homosexu-
ál má pocit, Ïe jako bisexuál bude blíÏe tzv. spoleãenské normû, Ïe
pfiece je schopen mít i vztahy s opaãn˘m pohlavím. MÛÏe také odrá-
Ïet zku‰enosti s dosavadním bisexuálním chováním. Za bisexuály se
tak oznaãuje napfiíklad mnoho heterosexuálnû orientovan˘ch prosti-
tutÛ, protoÏe vût‰ina jejich sexuálních kontaktÛ souvisí s jejich prací.
Podobnû mnoho Ïenat˘ch gayÛ se povaÏuje za bisexuály. U nich se
ãasto uplatÀují oba dÛvody - aÈ jiÏ nedokonãen˘ coming out nebo
soubûÏné pohlavní styky s manÏelkou a pfiítelem. Z vyprávûní vím 

o jednom pfiípadu muÏe, jehoÏ vztahy témûfi pravidelnû po dvou letech
skonãily a vÏdy si nalezl partnera opaãného pohlaví, neÏ mûl ve vzta-
hu pfiedchozím. Není divu, Ïe i on se povaÏoval za bisexuála, pfiestoÏe
uvádûl, Ïe by to mûl mnohem jednodu‰‰í jako gay ãi heterosexuál. 

Îeny se za bisexuály povaÏují ãastûji neÏ muÏi. Souvisí to s rozdí-
ly v sexualitû. Ta je u muÏÛ více biologicky podmínûná, zatímco u Ïen
hrají dÛleÏitûj‰í roli faktory psychické a vztahové. Jin˘mi slovy, Ïenská
sexualita je mnohem plastiãtûj‰í a také obtíÏnûji rozpoznatelná.

Spoleãenské postavení bisexuálÛ je nûkdy je‰tû obtíÏnûj‰í neÏ ho-
mosexuálÛ. Heterosexuálové je povaÏují za ty, ktefií si své zamûfiení
vybrali jen z rozmafiilosti, ktefií nedokáÏí b˘t dostateãnû zodpovûdní,
aby si na‰li a udrÏeli jeden partnersk˘ vztah po cel˘ Ïivot. U muÏÛ
navíc pfiistupuje obava, Ïe jejich homosexuální chování ohroÏuje 
i manÏelku HIV infekcí a jin˘mi chorobami. Gayové a lesbiãky se pak
na nû nezfiídka dívají skrze prsty jako na ty, kdo si nedokázali pfiiznat
své homosexuální zamûfiení.

Jediný na světě
V devatenácti mi bylo v‰echno jasné, líbí se mi kluci a chci Ïít 

s podobn˘m ãlovûkem. ¤ekl jsem to rodiãÛm a dobr˘m pfiátelÛm.
Nikdo mi v‰ak nedokázal poradit, co mám pro to udûlat. Îil jsem 
v malé vesnici nedaleko hranic a pfiipadal jsem si úplnû opu‰tûn˘. In-
zerát mi tehdy odmítli vzít a jinou moÏnost jsem nevidûl. Tak jsem to
nakonec vzdal a fiekl si, Ïe nemám jinou moÏnost, neÏ se oÏenit nebo
zÛstat sám. (Josef )

Bûhem studií jsem nemûla o kamarády nouzi a vlastnû mi sex ani
partnerky moc nechybûly. UÏ mi ani nevadilo, Ïe jsem lesba. Îivot se
zdál hroznû jednoduch˘ a pfiitom pestr˘. Oni se pak oÏenili a povdá-
valy a mnû zbylo najednou spoustu volného ãasu. Sice jsme se je‰tû
párkrát setkali, ale uÏ to byli jiní lidé, ktefií si povídali hlavnû o dûtech,
manÏelích a já si octla mimo. Asi jediná z nich jsem zÛstala pofiád stu-
dentkou. Nebo jsem si jen nedokázala najít partnerku? (Vûra)
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Po rozpoznání a sebepfiijetí sexuální orientace se ãasto dostaví
pocit, Ïe jedin˘ homosexuál na svûtû jsem já. MÛÏe b˘t podmínûn ob-
jektivní situací. Na malé vesnici vût‰inou ãlovûk nûkoho podobného
nepotká, konec studií také znamená zmûnu Ïivotního stylu. Roli stále
hraje strach z odmítnutí od tûch ostatních, jinak orientovan˘ch. V této
fázi coming outu jsme dokázali pfiijmout sami sebe, ale nejsme si jisti,
zda ostatní homosexuálové jsou také stejní. Podobnû jako mnoho lidí
z okolí si pod pojmem homosexuál pfiedstavujeme v‰echny nepravdi-
vé m˘ty a pfiedsudky, napfiíklad nechutné scénky na vefiejn˘ch zá-
chodcích, zÏen‰tilé a hysterické muÏe ãi agresivní a sexem posedlé
lesbické Ïeny. S tûmi se ztotoÏnit vût‰inou nechceme a pochopitelnû
ani nemÛÏeme.

Souvisí to s neviditelností bûÏn˘ch homosexuálÛ, ktefií nijak ne-
budí pozornost. Mnoho lidí své zamûfiení pfied okolím úzkostlivû tají,
takÏe více neÏ polovina lidí ve spoleãnosti neví, Ïe by se nûkdy s gayem
ãi lesbiãkou v Ïivotû setkala. Málokoho napadne, Ïe urostl˘ fiidiã
tramvaje má moÏná doma pfiítele a pohledná servírka se na muÏské
náv‰tûvníky usmívá opravdu jen z profesionálního zájmu. To má za
dÛsledek právû pocit v˘jimeãnosti u mlad˘ch homosexuálÛ a také
zkreslen˘ pohled ostatních, protoÏe ti rozpoznají jen ty, co jsou ná-
padní a budí sv˘m chováním pozornost.

Naprostá vût‰ina homosexuálÛ se ve své morálce, charakteru,
zjevu a chování nijak neodli‰uje od ostatních lidí. Navíc proÏívají nebo
mûli obdobné problémy a pocity jako my. Nedá se dûlat nic jiného,
neÏ vypravit se mezi nû, blíÏe je poznat. Nejenom v barech a kavár-
nách, ale poznat i homoerotickou kulturu. Nejdfiíve se snaÏit najít pfiá-
tele a kamarády, poznat zájmy a Ïivot gay a lesbické komunity, a pak
teprve se snaÏit hledat partnera pro svÛj Ïivot. Nûkomu se to moÏná
nepodafií, ale tak to v Ïivotû chodí. Proto je dÛleÏité nezÛstat sám ani
se nesoustfiedit ve svém hledání jen na jediného ãlovûka. Je to vlast-
nû zase stejné jako u tûch ostatních lidí.

V takovém období b˘vá ãastou otázka, kolik lidí je vlastnû homo-
sexuálnû orientovan˘ch. Pfiesnû to zjistit neumíme, právû proto, Ïe
nûktefií lidé to nepfiiznají ani sami sobû, natoÏ v prÛzkumu. Odborné
odhady hovofií o nûkolika procentech, nejãastûji se uvádí 4 %.
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První kroky do 
lesbické a gay komunity
KdyÏ si táta pofiídil domÛ internet, podafiilo se mi tam nejprve jen

náhodnû, pozdûji cílenû najít hodnû informací na web stránkách.
(·imon)

Kamarádka, které se svûfiuju se v‰ím, mi poradila, abych si posle-
chla rozhlasov˘ pofiad Bona Dea. Do té doby bych nevûfiila, Ïe máme
podobn˘ pofiad i pro na‰i men‰inu. (Klára)

Jednou z ãast˘ch moÏností, kde dnes hledat první informace 
a kontakty s gay a lesbickou komunitou, je internet. Není bez zajíma-
vosti, Ïe v˘raz gay je ãtvrt˘m nejãastûj‰ím zadan˘m ve vyhledávaãích.
Je relativnû snadnou, dostupnou a zároveÀ anonymní formou získání
informací, pouãení, ale i zábavy, tfieba formou nezávazného pokecu
na chatu. Snad by si mûl ãlovûk uvûdomit, Ïe vyhledané adresy zÛ-
stávají urãitou dobu ukryté v systému. Nejednou taková neopatrnost
vedla k nechtûnému vyzrazení orientace rodiãÛm ãi zamûstnavateli.
Mezi ãeské internetové stránky, kde lze najít nejvíce informací o les-
bickém a gay svûtû patfií www.kluci.cz, www.gay.iniciativa.cz,
www.stud.cz, www.lesba.cz, web.004.cz. Zajímavé stránky má také
mnoho lesbick˘ch a gay organizací z celé republiky, gay klubÛ a pod-
nikÛ, ale i nûktefií jednotlivci.

Dal‰ím snadno dostupn˘m a anonymním zdrojem informací je roz-
hlasov˘ pofiad âeského rozhlasu stanice RadioÏurnál Bona Dea, kter˘
jiÏ témûfi pût let vysílá pravidelnû pÛlhodinu pro (a nejen) lesbiãky 
a gaye kaÏdé pondûlí od 20 hodin.

V minulosti vycházel za spolupráce gay a lesbick˘ch organizací
spoleãensko-kulturní mûsíãník SOHO revue, pozdûji Gayãko v nákladu
nûkolika tisíc v˘tiskÛ. Nadále vycházejí dal‰í tiskoviny, i kdyÏ nejsou
tak ‰iroce dostupné, zejména mimo vût‰í mûsta. Patfií mezi nû infor-
mativní ãasopis Amigo, bulletiny jednotliv˘ch lesbick˘ch a gay sdruÏe-
ní, jako je Studna, Ná‰ svût. Ze Slovenska lze získat mûsíãník Atribút.

Komerãní gay podniky pak najdeme prakticky jen ve velk˘ch mûs-
tech - Praze, Brnû, Ostravû, Plzni, kde existují také vût‰í komunity. Pro
gaye je typické, Ïe mnoho z nich se stûhuje do mûst. Na nich oceÀují
jak jejich anonymitu, tak ãastûj‰í moÏnost setkání s dal‰ími gayi. Za
lesbick˘ podnik lze povaÏovat zatím pouze praÏsk˘ A-klub, ale nûkte-
ré kluby jsou smí‰ené. V mal˘ch mûstech spí‰e pÛsobí nev˘dûleãná
obãanská sdruÏení, pfiípadnû men‰í neformální skupiny.

Komerãní gay podniky se pfiece jen ponûkud odli‰ují. Vedle barÛ,
kaváren a diskoték existují i specializovanûj‰í podniky jako sauny, le-
ather kluby, gay kina atd. Proto je lépe si pfied jeho náv‰tûvou zjistit,
o jak˘ typ podniku se jedná. Pokud nûkdo jako první setkání s gay
komunitou zvolí podnik nabízející erotické sluÏby, mÛÏe mu to jen
dále zkreslit jeho stávající pfiedstavy.

Nemám radši 
všechno skončit?
Nedovedl jsem si pfiedstavit, Ïe by se to nûkdo o mnû dozvûdûl.

Byla by to ostuda, kterou by ani rodiãe nezvládli. UÏ t˘dny jsem se za-
b˘val otázkou, jestli to nemám skonãit. NeÏ Ïít ve stálém strachu, ne-
spokojenosti, to radûji nic. Pofiádnû jsem se nevyspal, v práci jsem
nestál také za nic.

Pak jsem snûdl prá‰ky, nenapsal jsem Ïádn˘ dopis, nic. Aby po
mnû radûji nic nezÛstalo. KdyÏ jsem se v nemocnici probral, ptali se,
proã jsem to udûlal. ¤ekl jsem, Ïe nevím. (Vojta)

Coming out nûkdy mÛÏe probíhat velmi tûÏce a neobejde se bez
lékafiské ãi psychologické péãe. Mezi homosexuálními pacienty sexu-
ologického ústavu jich polovina mûla za sebou pokus o sebevraÏdu.
Dokud se nemyslelo na homosexuální orientaci, ãasto se zdál motiv
jejich jednání záhadn˘ a nejasn˘. Ani po pfiímém dotazu nedokázali
nûktefií z nich svému lékafii fiíci, proã to udûlali.

Mnoho z nich v té dobû proÏívalo tûÏkou depresi, mezi jejíÏ pfií-

008

009



12

znaky patfií vedle ‰patné nálady i hor‰í soustfiedûní, poruchy spán-
ku a chuti k jídlu. Pfiíznaky deprese mohou zakr˘t pÛvodní pfiíãinu
du‰evní krize, která spoãívá v odmítání sexuální orientace. Nûktefií
psychické napûtí uvolÀují poÏíváním alkoholu a drog. Jejich riziko
je v tom, Ïe mohou dále oslabit kontrolu a usnadnit sebevraÏedné
jednání.

âlovûk s depresí patfií do rukou lékafie. Nebezpeãí sebevraÏdy
nelze podceÀovat. Neplatí, Ïe ten, kdo o ní mluví, tak ji nikdy nespá-
chá. Nejprve léãba musí zvládnout jeho úzkost a deprese, intenzivní
psychoterapie je pak zamûfiená na pfiijetí sebe sama. Lidé s obtíÏn˘m
coming outem pfiitom b˘vají ãasto velmi inteligentní a osobnostnû
kvalitní. Právû proto snad svÛj problém berou moc váÏnû.

Odborníci
KdyÏ jsem se matce pfiiznal, proã tak ãasto neb˘vám v noci doma,

kdyÏ nemám Ïádnou známost s dívkou, nevûdûla, co má dûlat. Byla
to prostá a hodná Ïena, která se s homosexualitou nikdy pfiedtím ne-
setkala. Poslala mû poradit se k obvodnímu lékafiem. To byl ale ‰ok.
Ptal se mû, jak se moje zvrácenost, jak homosexualitu nazval, proje-
vuje. Jestli také v parku neosahávám malé holãiãky. Bylo mi jasné, Ïe
on o homosexualitû ví je‰tû ménû neÏ moje máma. (Bohou‰)

Své problémy jsem chtûl léãit psychoanal˘zou. Po urãité dobû ze
mû vypadlo, Ïe jsem asi homosexuální a Ïe moÏná leccos souvisí 
s tím. Analytik mi vysvûtlil, Ïe moje pocity souvisí s patologickou fi-
xací na matku bûhem raného stadia v˘voje mé osobnosti a Ïe kdyÏ
najdeme pfiíãinu, Ïe se mé zamûfiení zmûní. Buì jsme pfiíãinu nena‰li,
nebo se m˘lil. Dnes vím, Ïe jsem homosexuál, a doufám, Ïe i zdrav˘. 

(Tomá‰)

Îádná univerzita nedává patent na rozum. Vzdûlávání o sexualitû
se v minulosti hodnû opomíjelo.

Také odborník je jen ãlovûk Ïijící v urãitém spoleãenském prostfie-

dí. V minulosti se homosexualitou a homosexuálním chováním zab˘-
vala více církev, která ji od stfiedovûku hodnotila v˘raznû negativnû 
a stála v pozadí nejtûÏ‰ích trestÛ. Dosud je v iránském islámském
státû pro homosexuály nejvy‰‰í trest. Pak následovalo pfievaÏující
zdravotnické hodnocení, kdy byla homosexualita prohlá‰ena za cho-
robu, která vzniká bez zavinûní jedince. Kladn˘m znakem této doby
bylo zru‰ení trestnosti homosexuality, následovaly pokusy o její léãe-
ní. Nûktefií psychoanalytici dodnes povaÏují homosexuální chování za
projev naru‰ené, psychopatické osobnosti. Zastánci léãení homose-
xuality se vût‰inou opírají o náboÏensky morální hodnocení jevu a vy-
cházejí z odbornû nepotvrzen˘ch psychoanalytick˘ch pfiístupÛ. V nû-
kter˘ch pfiípadech pak jejich „léãba“ vedla k váÏnému po‰kození
pacienta.

AÏ v posledních dvaceti letech se stává homosexualita bûÏn˘m
spoleãensk˘m jevem, kter˘ je ve stfiedu zájmu spoleãensko-vûdních
odborníkÛ, vznikají emancipaãní hnutí gay muÏÛ a lesbick˘ch Ïen,
uznávají se lidská práva sexuálních men‰in. DÛsledkem tûchto spole-
ãensk˘ch zmûn je zákonné zrovnoprávnûní homosexuality a hetero-
sexuality a právní uznání stabilních homosexuálních párÛ.

Mnoho lékafiÛ a psychologÛ je dosud ovlivnûno tradiãními m˘ty 
a pfiedsudky o homosexualitû a ne vÏdy umí správnû poradit a svého
pacienta kladnû pfiijmout. Vzhledem ke sv˘m postojÛm se nûktefií od-
borníci domnívají, Ïe na základû vlastních osobních zku‰eností
mohou radit ostatním. Pfii v˘bûru odborníka je tfieba b˘t opatrn˘, po-
dobnû jako pfii v˘bûru duchovního, na kterého se se sv˘mi problémy
obracíme. V mnoha pfiípadech mohou poradit i gay a lesbické organi-
zace ãi linky dÛvûry.

Zmûna spoleãensk˘ch podmínek, odkrytí mnoha tabu vede k tomu,
Ïe více homosexuálních muÏÛ a Ïen se obejde bez lékafiské pomoci
pfii vyrovnávání se s homosexualitou. Kladnou roli pfiitom hrají gay 
a lesbické organizace, v‰eobecnû dostupné informace ve sdûlovacích
prostfiedcích a na internetu. Jsou dostupné i povídky, romány, filmy,
dramata a hudební díla s touto tematikou. Vlivem sexuální v˘chovy 
a liberalismu se zmûnily negativní postoje k homosexualitû ve spo-
leãnosti. Dokonce tak, Ïe poslední prÛzkumy ukazují, Ïe jsou srovna-
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telné s vyspûl˘mi demokraciemi. Coming out je dnes jiÏ men‰í pro-
blém, existuje více moÏností, jak se s ním vyrovnat. 

Budeš se mnou i teď 
kamarádit?
Do Pavla jsem se zamiloval hned první den, kdy jsem ho ve ‰kole

uvidûl. Hodnû jsem o nûho stál a nakonec se mi podafiilo získat jeho
pfiátelství. Po roce jsem to nevydrÏel a fiekl jsem mu, co pro mne zna-
mená a Ïe ho mám rád. Víc, neÏ si moÏná myslí. Od té doby se mi
zaãal vyh˘bat. Nûkdy byl i hrub˘. Moc mne to mrzelo a nevûfiím, Ïe
ostatní lidé jsou schopni nás opravdu pochopit a pfiijmout. (Jirka)

Se sv˘m zamûfiením jsem se nemohl dlouho vyrovnat. Pak mi
do‰lo, Ïe nejsem o nic hor‰í neÏ ti druzí, mûl jsem pocit, Ïe uÏ se pfied
nimi nechci skr˘vat. Byli jsme v na‰em studijním kruhu v‰ichni dobfií
kamarádi, a tak jsem jim to na jednom mejdanu v‰em fiekl. Následo-
valo trapné ticho a já si pfiipadal hroznû. Omluvil jsem se, Ïe jsem jim
zkazil veãer, a vypadl jsem ven. (Lubo‰)

Bûhem coming outu nastane okamÏik, kdy uÏ nechceme zÛstat se
sv˘m tajemstvím sami. Hledáme nûkoho, komu bychom se mohli svû-
fiit. Pfiitom je dobré b˘t opatrn˘, protoÏe kladná reakce na na‰e odha-
lení nám dodá sebedÛvûru, zatímco odmítnutí nás vrátí v na‰em v˘-
voji o pûkn˘ kus zpût. Pfiitom jedna ‰patná zku‰enost mÛÏe potlaãit 
i deset hezk˘ch pfiijetí.

Proto bychom mûli zváÏit, komu se svûfiíme. Vût‰ina lidí dokáÏe
dobfie pfiijmout svého dobrého kamaráda ãi kolegu, kdyÏ se dozvûdí
o jeho odli‰ném sexuálním zamûfiení, existují ale v˘jimky. Zpoãátku je
lépe se svûfiit jen jednomu ãlovûku, ke kterému máme blízk˘ citov˘ 
a kamarádsk˘ vztah. Na‰e sdûlení by mûlo vyplynout ze souvislosti
hovoru, tfieba o trápení s láskou, a nemûlo by jít o patetické prohlá-
‰ení ãi vyznání. Neomezujme se na pouhé sdûlení, protoÏe nûkdy ná‰

pfiítel jen nemusí vûdût, jak vlastnû reagovat. Jeho mlãení je pak pro-
jevem rozpakÛ a ne odmítnutí. Neví, jestli nemá vyjádfiit soucit,
pomoc, zpytuje svûdomí, jestli se dfiíve nevyjádfiil o gayích nepfiíznivû.
Mûli bychom umût ocenit, kdyÏ kladnû pfiijal projevenou dÛvûru.

ObtíÏné je svûfiovat se osobû, kterou milujeme. Pokud je náklon-
nost oboustranná, pak je v‰e v pofiádku. Ve vût‰inû pfiípadÛ se v‰ak
obracíme na heterosexuálního kamaráda. Ten je v tûÏké pozici, kdy
nechce odmítnout na‰e pfiátelství, nechce nás zranit, ale pfiijmout
projevenou lásku není schopen. Navíc platí pravidlo, Ïe kdyÏ jeden
ãlovûk druhého miluje, a ten to nechce ãi není schopen opûtovat, mûli
by najít sílu k rozchodu. Jinak jejich vztah bude pfiíli‰ zatíÏen vzájem-
n˘m trápením a toho hezkého bude mezi nimi ménû a ménû.

Dívky a Ïeny pfiijímají homosexualitu lépe neÏ muÏi. Snad to sou-
visí s jejich citovostí a vût‰í tolerancí. Právû u muÏÛ se ãastûji setká-
me s kamarádovou obavou, zda vlastnû nejde o vyznání lásky ãi v˘zvu
k erotickému dobrodruÏství spí‰e neÏ o pouh˘ projev dÛvûry. Je to
dÛsledek jednoho z pfieÏívajících pfiedsudkÛ o muÏské homosexuali-
tû, Ïe se vlastnû jedná o hypersexuální jedince. Pfiedsudky vÛãi ho-
mosexualitû pak b˘vají ãastûji zatíÏeni star‰í a ménû vzdûlaní lidé.

Osobní znalost homosexuála je jeden z v˘znamn˘ch faktorÛ pfii
pfiijetí tolerantních postojÛ k homosexualitû a odbourávání pfiedsud-
kÛ. Svûfiením se blízkému ãlovûku tedy udûláme kus práce nejen pro
sebe, ale i pro postavení celé na‰í komunity.

Vzdáleni od těch 
nejbližších
Nedovedl jsem si pfiedstavit, jak budou rodiãe reagovat, aÏ se

dozví, Ïe jejich jedin˘ syn je na kluky. Sly‰el jsem o pfiípadech, kdy své
dítû vyhnali z domova. Bál jsem se, jestli se jejich zloba neotoãí proti
Petrovi, se kter˘m jsem uÏ pfies rok chodil a oni si s ním rozumûli. To
ho ale povaÏovali za pouhého kamaráda. Jednoho veãera jsem si 
o v‰em promluvil s mámou. Trochu mû pfiekvapilo, Ïe ná‰ vztah uÏ 
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dávno neprokoukla. Bylo vidût, Ïe ji to mrzí, ptala se mû, jestli bych
to nemohl zmûnit. ZároveÀ mnû fiekla, Ïe vÏdy budu její syn, Ïe si váÏí
mojí dÛvûry a Ïe se na ni a tátu mÛÏu vÏdy obrátit. Dodala, Ïe to budu
mít v Ïivotû tûÏ‰í. O dva dny pozdûji dokázala pozvat Petra k nám
domÛ. (Marek)

Nevûdûla jsem, jak to rodiãÛm fiíci, tak jsem jim napsala, Ïe cho-
dím s Marcelou, Ïe ji mám ráda, a odjela do Prahy na kolej. Hned
druh˘ den tam byli, ztropili scénu, takÏe jsem se za nû stydûla. Zaka-
zovali mnû, dospûlé holce, se s mojí pfiítelkyní st˘kat. Pak jsme pro‰li
asi pût doktorÛ. V‰ichni nám fiekli to samé a máma vÏdy prohlásila, Ïe
musí b˘t taky takoví. Jeden psycholog nám nakonec doporuãil, aby-
chom se s rodiãi tedy opravdu roze‰li, Ïe sexuální orientaci nemohu
zmûnit a oni ji nejsou schopni pfiijmout. AlespoÀ se nemusí tolik obá-
vat, co na to fieknou sousedi. Po dvou mûsících mi telefonoval táta 
a fiekl, Ïe bych k nim mohla pfiijet na víkend. (Pavla)

Úzkost z reakce rodiãÛ na zji‰tûní homosexuality jejich potomka
b˘vá snad nejvût‰í obavou v celém coming outu.

Zcela odmítavé reakce se sice vyskytují, ale neb˘vají ãasté a jen
zfiídka trvalé. Vût‰inou rodiãe sami nemají o homosexualitû svého dí-
tûte ani tu‰ení, takÏe je odhalení skuteãnosti pfiekvapí. To dokonce 
i tehdy, kdy se zdá b˘t v‰echno jasné. Pak proÏívají vlastnû také po-
dobn˘ coming out, kdy se vyrovnávají se sexuálním zamûfiením svého
dítûte. Podobnû jako u svûfiení se pfiátelÛm je vhodné v‰e sdûlit nej-
prve jednomu z nich. âastûji b˘vá tolerantnûj‰í matka, ale to neplatí
v pfiípadech dominantních a hysterick˘ch Ïen. HÛfie se se zji‰tûnou
homosexualitou dítûte vyrovnávají vûfiící rodiãe. Asi Ïádn˘ rodiã ne-
pfiivítá toto zji‰tûní rád, alespoÀ proto, Ïe si je vûdom, Ïe jeho dítû to
bude mít v Ïivotû tûÏ‰í, a ãasto také proto, Ïe si uvûdomí, Ïe se od
svého syna ãi dcery nedoãká vnouãat. Skuteãnû negativní reakce, vy-
hnání z domova nebo fyzické napadení, b˘vají vzácné. Ale i v tûchto
pfiípadech se ãasto jedná jen o nezvládnutelné impulzivní chování 
a situace se ãasem mÛÏe zlep‰it. DÛleÏité je v‰ak ponechat otevfienou
moÏnost smífiení bez ztráty dÛstojnosti.

O homosexualitû by se rodiãe mûli dozvûdût od svého dítûte a ne
od ‰kodolibé sousedky. Je tfieba poãítat s moÏná ne zrovna pfiíjemn˘m
pohovorem, kdy mnoho vûcí rodiãÛm musíme teprve vysvûtlit. Je lépe
se svûfiovat v dobû, kdy máme partnera, kter˘ nás v pfiípadû negativ-
ní reakce dokáÏe podpofiit.

DÛleÏité je pfiijmout homosexualitu jako skuteãnost, kterou nikdo
nezavinil. U rodiãÛ se ãasto setkáváme s v˘ãitkami a pocity viny, jest-
li homosexualitu jejich potomka nezavinili ‰patnou v˘chovou. Jindy
naopak své rozãilení obrací proti dítûti, Ïe se jim pûknû odvdûãilo za
jejich péãi.

Zejména u mlad‰ích gayÛ je dÛleÏitá podpora a pokraãování ve v˘-
chovném pÛsobení rodiãÛ. Období dospívání a probíhající coming out
mÛÏe vést k pochybování o vytvofien˘ch hodnotov˘ch systémech, 
o odmítání v‰eho pozitivního. Právû v této chvíli je podpora rodiãÛ
velmi dÛleÏitá. Homosexualita není morální prohfie‰ek ani hfiích. Ne-
vyrovnanost a spoleãenské odsouzení, zejména odmítnutí tûmi nej-
bliÏ‰ími, mÛÏe napomoci k negativním spoleãensk˘m jevÛm jako po-
Ïívání drog, prostituãní a jiné asociální chování.

Pomûrnû ãastá je klidná reakce rodiãÛ, po níÏ následuje mlãení 
o problému. Homosexualita a partnersk˘ Ïivot se staly nûãím, co sice
pfiijali, ale nevyrovnali se s tím. Ignorance v‰ak není pfiijetí a svému dí-
tûti tak mnoho nepomohou. Z jeho hlediska se totiÏ pfiíli‰ nezmûní,
vztahy s rodiãi jsou nadále chladné a málo dÛvûrné. Vût‰inou pak
neumí pfiijmout ani jeho budoucího partnera

Mnoho gayÛ a lesbiãek, zejména pokud jejich kontakty s rodiãi
jsou fiídké, toto téma doma vÛbec neotvírají. Rodiãe nûkdy nûco tu‰í,
ale zachovávají rovnûÏ mlãení, protoÏe se bojí, aby své dítû tfieba ne-
zranili nebo je nenutili zbyteãnû ke lÏi.

Ve vyspûl˘ch demokraciích existují kromû organizací gayÛ a les-
bick˘ch Ïen také sdruÏení jejich rodiãÛ. Ta poskytují podporu tûm,
ktefií se to právû o svém synovi a dcefii dozvûdûli, anebo se s tím ne-
mohou vyrovnat. Rodiãovské organizace jsou také nejúspû‰nûj‰í 
v obhajobû práv sv˘ch homosexuálních dûtí. Pfiedstavují totiÏ tu sku-
pinu heterosexuálÛ, která si díky své rodiãovské lásce vytvofiila k ho-
mosexuálÛm skuteãnû kladn˘ vztah. 



Touha po svém 
druhém já
Nestojím o pfielétavé známosti a uÏ ‰est let usilovnû hledám sta-

bilního pfiítele. Vyzkou‰el jsem snad v‰echno, bary, inzeráty, kluby,
seznamovací kanceláfie, potkal snad stovky muÏÛ a klukÛ, ale marnû.
Buì se nelíbil on mnû nebo já jemu. Asi pûtkrát to vypadalo nadûjnû,
ale stejnû jsme se nakonec roze‰li. Nûkdy si myslím, Ïe je to tím, Ïe
máme men‰í v˘bûr, jindy zase, Ïe asi je málo tûch, ktefií trval˘ vztah
opravdu chtûjí. (Filip)

PfiestoÏe je mi pfies ãtyfiicet let, tak jsem dlouho nevûdûla, jak se
seznámit. MoÏná jsem o to ani pfiíli‰ nestála, protoÏe jsem se starala
o nemocného otce. Po jeho smrti na mû dolehla samota, a tak jsem
se pokusila najít pfiítelkyni. S nûkolika Ïenami jsem to zkusila, ale po
nûkolika dnech na‰e souÏití vyvrcholilo ostrou hádkou a rozchodem.
Mám pocit, Ïe jsme prokletí a Ïe neumíme Ïít s osobou stejného po-
hlaví ani bez ní. (Marie)

Homosexualita podobnû jako heterosexualita je párov˘ vztah mezi
dvûma zral˘mi a dospûl˘mi lidmi. Vût‰ina lidí touÏí po nalezení trva-
lého partnera. Dokonce i ti, ktefií si rádi vyhodí z kop˘tka a neodfiíka-
jí si radosti Ïivota, vût‰inou touÏí kromû toho nebo pfiedev‰ím po cito-
vém vyrovnaném vztahu.

Partnerství se v‰ak vût‰ina lidí musí uãit. Uvûdomujeme si, které
hodnoty jsou nadbyteãné a ze kter˘ch nemÛÏeme slevit. Na zaãátku
kaÏd˘ z nás ãeká na krásného prince ãi princeznu, ale v Ïivotû se po-
hádky nedûjí a skuteãnost b˘vá mnohem prost‰í. V na‰em Ïivotû exi-
stuje pomûrnû krátké období mezi 2O aÏ 35 lety, kdy máme nejvût‰í
schopnost navázat partnersk˘ vztah. Jsme uÏ zralí, a pfiitom je‰tû do-
stateãnû pfiizpÛsobiví. Pokud zme‰káme, stávají se z nás stafií mlá-
denci ãi staré panny, ktefií si jiÏ hÛfie pfiivykají na nûkoho jiného.

PotíÏe s pfiijetím sexuální orientace se projevují i ve sníÏené 

013



16

schopnosti navázat a zejména udrÏet partnersk˘ vztah. Objevuje se
pfiitom nûkolik krizov˘ch okamÏikÛ.

Prvním je vlastní v˘bûr partnera. Dokud se nezbavíme pfiedsudkÛ
a pfieÏívajících negativních postojÛ vÛãi vlastní homosexualitû, je pfií-
li‰ brzy partnera vÛbec hledat. VÏdy na nûm najdeme nûjakou chybu,
která v‰ak plyne z na‰í vlastní nevyrovnanosti a podvûdomého odmí-
tání homosexuality. Mûli bychom se zamûfiit spí‰e na vytváfiení kama-
rádsk˘ch vazeb. Dokud si nedovedeme pfiedstavit, Ïe nûkdo z na‰ich
dobr˘ch pfiátel by se mohl stát i na‰ím partnerem, o kterého bychom
stáli, je pfiíli‰ brzy na zodpovûdn˘ a trval˘ vztah. KdyÏ si nepfiipustíme,
Ïe by partnerství na‰e pfiátelství mûlo vylep‰it, a ne zhor‰it, tak je asi
pfiíli‰ brzy na nalezení stálého partnera.

Pokud se nezbavíme fascinace tûlesnou krásou a ãekáme na svÛj
ideál, tak ho buì vÛbec nepotkáme, anebo zjistíme, Ïe jeho du‰evní
hodnoty jsou na mraky vzdálené jeho kráse. ZároveÀ v‰ak nelze pod-
ceÀovat fyzickou atraktivitu budoucího partnera, která v‰ak nemá nic
spoleãného s jakousi objektivní tûlesnou dokonalostí. S fyzickou atrak-
tivitou ve vztahu je to podobné jako se sexem. Není jedinou hodno-
tou, ale kdyÏ úplnû chybí, není to dobré.

ZávaÏn˘m krizov˘m momentem je u kaÏdého vztahu pfiekonání
boufilivé citové zamilovanosti, která vÏdy nakonec ustoupí a mûla by
se pfietavit v lásku a rovnocenn˘ intimní vztah. Jsou lidé podobní
donu Juanovi, ktefií jsou vûãn˘mi ‰tvanci sv˘ch rozboufien˘ch citÛ 
a klidu se nedoãkají.

Jeden z tradiãních pfiedsudkÛ o nestabilitû homosexuálních vzta-
hÛ vychází z pfiedpokladu, Ïe muÏ s muÏem a Ïena s Ïenou se nejsou
schopni vzájemnû doplÀovat. Tento pfiedpoklad se v‰ak nikdy nepo-
tvrdil. Dokonce vztahy dvou Ïen jsou z hlediska citového intenzivnûj-
‰í neÏ heterosexuální. To se vysvûtluje tak, Ïe Ïena pfiiná‰í do part-
nerství zpravidla více emoãních proÏitkÛ. V dne‰ní dobû je znaãnû
oslabená tradiãní role muÏe a Ïeny, takÏe nelze hovofiit o tom, Ïe by
se dva stejnopohlavní páry musely ménû doplÀovat neÏ ostatní.

Také otázka v˘bûru z pouh˘ch ãtyfi procent populace nehraje vel-
kou roli pfii hledání partnera. Dfiíve lidé ménû cestovali, Ïili v men‰ích
sídlech. Jejich moÏnosti v˘bûru heterosexuálního partnera byly mno-

hem men‰í neÏ dne‰ní partnerské moÏnosti gay muÏÛ a lesbick˘ch
Ïen. A pfiesto to ‰lo.

Nûktefií lidé si nedovedou pfiedstavit, Ïe by jim vztah s pfiítelem
stejného pohlaví mohl vydrÏet cel˘ Ïivot. Je pochopitelné, Ïe sex se
stává pro star‰í lidi ménû dÛleÏit˘, ale vût‰inou se ho nevzdávají ani ve
vy‰‰ím vûku úplnû. Ale homosexualita pfiece neznamená jen touhu po
pohlavním uspokojení. Pokles fyzické atraktivity je pak vyváÏen hlu-
bokou citovou náklonností. Je to podobné jako u heterosexuálÛ, kte-
r˘m také ve stáfií odcházejí dûti a musejí si pfiivyknout na to, Ïe si vzá-
jemnû poskytují oporu a lásku. I kdyÏ je kult krásy a mládí zejména 
v gay komunitû siln˘, mnoho z nich dokáÏe proÏít spokojené stáfií po
boku svého partnera. Gay páry, které si pÛvodnû neslibovaly vzájem-
nou vûrnost, se s pfiib˘vajícími roky navíc sexuálnû spí‰e uzavíraly. 

Vyměníme si prstýnky?
Nechápu, proã ná‰ parlament neuzákonil registrované partnerství

stejnopohlavních párÛ. Pfiitom vefiejnost je pfieváÏnû na na‰í stranû. 
(Milena)

Je také tûÏko pochopitelné, proã pfiedstavitelé katolické církve 
vyãítají nûkter˘m homosexuálním muÏÛm promiskuitní chování a zá-
roveÀ odmítají tak konzervativní krok, jak˘m je snaha o stabilizaci pá-
rového souÏití. Nûktefií liberálové naopak odmítají tento zákon 
s poukazem na minimalizaci zásahÛ institucí do Ïivota ãlovûka a ustu-
pující váÏnost manÏelství.

Pfiijetí registrovaného partnerství by umoÏnilo lesbick˘m a gay
párÛm stejnou volbu, jako mají heterosexuální páry. Îít jako druh 
s druhem ãi druÏka s druÏkou, coÏ mohou i dnes. Nebo svÛj vztah ve-
fiejnû, a tedy i právnû, deklarovat. To znamená nejen získání právních
v˘hod, ale i pfiihlá‰ení ke vzájemné zodpovûdnosti.

Byl by to dal‰í posun v celospoleãenském vnímání homosexuality
jako men‰inové, ale plnohodnotné varianty lidského chování a cítûní.
Pfiispûl by pozitivnû k sebevûdomí lesbiãek a gayÛ vãetnû tûch, ktefií 
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tento zákon nevyuÏijí. Podpofiil by jejich zaãlenûní i s partnery do ‰ir-
‰ích rodin.

Sňatky z nerozumu
Vdala jsem se, protoÏe jsem si myslela, Ïe mám manÏela opravdu

ráda. Je to imponující, inteligentní, charakterní muÏ, dokonce i po-
hledn˘. Ze zaãátku byl sexuální Ïivot pfiíjemn˘, ale po porodu mi více
a více vadil. Myslela jsem, Ïe to je podobné jako u jin˘ch Ïen, kdy po-
hlavní Ïivot se stává ménû v˘znamn˘m. Pak jsem poznala vztah 
s jinou Ïenou. Byly jsme dva roky jen blízké pfiítelkynû a aÏ po té dobû
pfierostl v nûco jiného a dÛleÏitûj‰ího. Pochopila jsem, Ïe mi dává více
neÏ manÏel a s tûÏk˘m srdcem se rozhodla pro rozvod. Bylo to moc
tûÏké, protoÏe si manÏela moc váÏím jako ãlovûka a hlavnû proto, Ïe
se bojím, abych neztratila svého syna. (Ivana)

KdyÏ jsem se Ïenil, mûl jsem pár sexuálních dobrodruÏství s klu-
kama za sebou. Nemyslel jsem, Ïe mû manÏelství zmûní. Tehdy mi to
pfiipadalo samozfiejmé, ostatnû to udûlala fiada m˘ch kamarádÛ. Jen
málokdo si troufl Ïít s pfiítelem. Chtûl jsem, aby mÛj gay Ïivot zÛstal
takov˘m koníãkem, o kterém se Ïena nikdy nedozví a kter˘ na‰e man-
Ïelství nijak neohrozí. Pfii‰ly ale krize, do jednoho pfiítele jsem se do-
konce zamiloval a chtûl se rozvést. Nakonec on opustil mû, Ïe se o mû
nechce dûlit a Ïe já mám své závazky k Ïenû a dûtem. BohuÏel se v‰e
ãasem dozvûdûla i manÏelka, sám jsem jí to sdûlit nedokázal. Mám
strach, aby to nûkdo nefiekl i dûtem a já je neztratil. Mám prima rodi-
nu a nevím, jestli bych dokázal vytvofiit podobn˘ vztah s muÏem.
Pfiesto mne ãasto v noci pfiepadají pochyby, jestli jsem svÛj Ïivot ne-
promarnil. (Tonda)

Je mnoho homosexuálÛ, ktefií se oÏení ãi vdají. B˘vá to z nejrÛz-
nûj‰ích dÛvodÛ. Nûktefií si nejsou v dobû sÀatku svého zamûfiení vû-
domi nebo si ho alespoÀ nepfiipou‰tûjí. Jiní si nedokáÏí pfiedstavit, Ïe
by mohli vytvofiit rovnocenn˘, stabilní a citovû bohat˘ partnersk˘

vztah s osobou stejného pohlaví. Není dost identifikaãních vzorÛ,
tedy homosexuálních párÛ, které by mlad˘m gayÛm a lesbiãkám uká-
zaly, Ïe se tak dá Ïít. To vyvolává nedÛvûru, jestli homosexuální vzta-
hy mají vÛbec ‰anci na úspûch.

Také nátlak spoleãnosti, snaha neli‰it se od ostatních je siln˘m, 
i kdyÏ ne správn˘m argumentem pro vstup homosexuála do manÏel-
ství. Pochopitelnûj‰ím dÛvodem je touha po zplození a v˘chovû dítû-
te. Rodiãovsk˘ pud totiÏ v dÛsledku homosexuality nezaniká a mÛÏe
b˘t dosti siln˘. Zodpovûdn˘ vstup do manÏelství v‰ak nutnû znamená
odmítnutí párového Ïivota s osobou stejného pohlaví a celoÏivotní
vzdání se plnohodnotného citového Ïivota. Ten totiÏ manÏelství mÛÏe
homosexuálovi jen ãásteãnû nahradit.

Vstupovat do manÏelství uÏ s tím, Ïe si najdu milence ãi milenku,
není vÛãi partnerovi seriózní. Vlastnû by mu gay ãi lesbická Ïena mûli
o svém zamûfiení pfiedem fiíci, aby se také on mohl rozhodnout. Mûli by
mu ãi jí také sdûlit, Ïe nikdy nemohou b˘t jiní, Ïe je láska jejich part-
nera nezmûní. Nejv˘‰e spolu mohou vytvofiit silné pfiátelství, tfieba
vãetnû pohlavního Ïivota. Informace umoÏní i jejich partnerovi zodpo-
vûdnû se rozhodnout. Je vhodné zkusit pfiedem spoleãné bydlení, v se-
xuálním Ïivotû je dÛleÏité zajistit spolehlivou antikoncepcí. Nûkdy se
zjistí, Ïe nejsou schopni pohlavního Ïivota, ale ãasto je souÏití obtíÏné
z jin˘ch dÛvodÛ. Jeden Ïenat˘ gay to vyjádfiil slovy, Ïe uÏ se s manÏel-
kou nemÛÏe potkávat ani v pfiedsíni. Problémy se dokonce mohou pro-
jevit aÏ po urãité dobû. Bûhem vlastního manÏelství se doporuãuje vy-
h˘bat tfieba jen kamarádsk˘m kontaktÛm s gay komunitou. Odborníci
hovofií v takovém pfiípadû o heterosexuální adaptaci homosexuála 
a jsou k její moÏnosti z dlouhodobého hlediska skeptiãtí.

Pokud v‰ak jiÏ ke svatbû do‰lo a partner o odli‰ném erotickém za-
mûfiení neví, je lépe nadále pokraãovat v utajení, protoÏe upfiímné
sdûlení tomu druhému jiÏ nepomÛÏe a mÛÏe zpÛsobit partnerskou
krizi. Homosexuální muÏ i Ïena jsou v zásadû schopni peãovat o dítû.
Dokonce i tehdy, pokud se o nû starají sami ãi s partnerem. KaÏdé dítû
v‰ak potfiebuje ke zdárnému v˘voji oba rodiãe, ktefií mají k sobû klad-
n˘ vztah. Velkou úzkost u homosexuálních otcÛ a matek vyvolává
strach z prozrazení jejich sexuální orientace dûtem. Pokud se v‰ak 
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stane, Ïe jsou informovány, jejich reakce b˘vají ãasto tolerantní a chá-
pavé. Zatím se v‰ak neuvaÏuje o ‰ir‰ím roz‰ífiení práva na adopci ãi
umûlé oplodnûní pro homosexuální páry, protoÏe právû v nejmlad‰ím
období v˘voje dítûte je zfiejmû úloha obou rodiãÛ, matky i otce, neza-
stupitelná. Nicménû nûkteré americké státy a Holandsko pfiipou‰tûjí
adopci nezletil˘ch dûtí homosexuálními páry a umûlé oplodnûní les-
bick˘ch Ïen.

Zločin a jeho oběti
Na inzerát jsem se seznámil s krásn˘m klukem. Moc jsem o nûm

nevûdûl, ale moc mû pfiitahoval. Tak jsem ho pozval k sobû. Ani 
k niãemu nedo‰lo, ale ráno jsem se probudil chud‰í o penûÏenku 
a nûkteré cennosti. Na policii jsem ne‰el, protoÏe jsem se bál jejich
reakcí. (Jindra)

V práci o mnû vûdí, Ïe Ïiji s pfiítelkyní. Nikdo mi kvÛli tomu nic
nikdy nefiekl. Ale kdyÏ jde o pfiidání na platu, jsem vÏdy aÏ poslední 
v fiadû. KdyÏ o pfiidání práce, tak první. (Andrea)

Lesbické Ïeny a gay muÏi se ãastûji mohou stát obûtí spoleãenské
diskriminace. Ta navíc b˘vá ãasto skrytá, protoÏe je buì obtíÏnû pro-
kazatelná nebo obûÈ má obavu z prozrazení svého zamûfiení.

Takové jednání mÛÏe mít za následek zvrat v dosavadním prÛbû-
hu coming outu, protoÏe vyvolává v obûti pocity viny, potrestání za
svou sexualitu, znejistûní ve své osobnosti.

Polovina gay muÏÛ, ktefií se stali nûkdy obûtí trestné ãinnosti, se
domnívala, Ïe ta souvisela s jejich erotick˘m zamûfiením. Vût‰inou se
jednalo o majetkovou trestnou ãinnost. Pachatelé pfiitom ãasto spo-
léhají na to, Ïe jejich jednání nebude nahlá‰eno. To jim pak ale umoÏ-
ní v nûm dále pokraãovat.

Vedle toho se vzácnûji objevují homofobní agrese, kdy dojde k fy-
zickému napadení jen pro skuteãnou ãi domnûlou homosexuální ori-
entaci. U nás se s ním setkal kaÏd˘ dvacát˘ gay a zpravidla toto jed-

nání souvisí s rasistick˘mi a xenofobními postoji pachatelÛ.
Dal‰ím rizikem mÛÏe b˘t sexuální agrese. Obûtí jsou ãastûji ti, je-

jichÏ sexuální orientace je pachatelem rozpoznaná nebo je mu známá.
âasto tedy jde o kombinaci sexuálnû agresivní a homofobní motivace.
U muÏÛ pak taková agrese ãasto vede ke znejistûní jejich muÏské
identity.

Vedle závaÏn˘ch deliktÛ mÛÏe probíhat diskriminace drobná, ob-
tíÏnû prokazatelná. Patfií sem nadávky, uráÏky, ironické poznámky, ne-
návistné dopisy ãi telefonáty. V zamûstnání se mÛÏe jednat o pfiesko-
ãení v postupu ãi platovém hodnocení, ale i nadmûrné pracovní
zatûÏování nebo vyfiazení z kolektivu kolegÛ. V souãasné dobû pfied
tûmito formami diskriminace chrání zákoník práce. Nûktefií se poprvé
setkávají s diskriminací jiÏ ve ‰kole, dosti ãastá je ve sportovních od-
dílech. Pfii bydlení se mÛÏe objevit problém s odmítáním nájmu part-
nerovi ãi partnerce. Ve zdravotnictví jsem se setkal spí‰e jen s ojedi-
nûl˘m pfiípadem, kdy psychiatr (!) odmítl léãit lesbiãku z dÛvodu
svého náboÏenského pfiesvûdãení.

Nejlep‰í prevencí diskriminace je úspû‰né dokonãení coming outu,
pfiijetí sebe sama v sebevûdomém a vyrovnaném postoji, kdy se ne-
bojíme hájit svou dÛstojnost a lidská práva. Pfii skr˘vání své orienta-
ce se mÛÏeme ãastûji dostat do situací, které k diskriminaci vedou.
Zjevná zranitelnost zároveÀ mÛÏe podpofiit odvahu útoãníka.

Dívčí fotbal 
a klukovská panenka
Vlastnû jsem se od raného dûtství chovala jako kluk. Patfiila jsem

mezi nejlep‰í fotbalisty ve tfiídû, zapadla jsem do party klukÛ z na‰í
vesnice. Panenky mû nikdy nebavily a ‰ití jsem nenávidûla. Nikdy
mnû to nepfii‰lo divné. AÏ v pubertû jsem si uvûdomila, Ïe to vlastnû
se mnou nebude tak jednoduché. Jako ostatní kluci jsem se i já zaãa-
la koukat po holkách. (SoÀa)
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Existují holky, které se chovají jako kluci, a kluci, o nichÏ jejich
okolí tvrdí, Ïe se mûli narodit jako holky. Odborníci hovofií o tzv. gen-
der dysforii, ãesky bychom fiekli nespokojenost se sv˘m pohlavím. Ta-
koví kluci se anglicky naz˘vají sissy boys a dívky tomboys.

U tûchto dûtí se ãasto jedná o první projevy budoucí homosexuál-
ní orientace. V tomto vûku v‰ak nelze je‰tû nic mít za definitivní. Asi
polovina takov˘ch dûtí je v dospûlosti heterosexuálnû orientovaná.
ZároveÀ mnoho gayÛ se bûhem dûtství chovalo jako pûkní darebáci 
a dost lesbick˘ch dívek patfiilo mezi nûÏné a kfiehké holãiãky. U nû-
kter˘ch se pak setkáváme jen s náznaky podobného chování, nûkdy
dokonce ve velmi raném dûtství. Pozdûji se pak pod vlivem sociálních
faktorÛ pfiizpÛsobí své pohlavní roli.

Tyto dûti, zejména kluci, se jiÏ ve ‰kole ãastûji mohou setkat s pro-
jevy diskriminace, odmítání v kolektivu ãi dokonce ‰ikany. Pfiitom je-
jich ochrana je ãasto nedostateãná, protoÏe „kluci si to mají umût vy-
fiídit sami“.

Vedle homosexuálÛ se takové chování typicky a v˘raznû vyskytu-
je u transsexuálÛ. Tady se v‰ak pocit nepatfiiãnosti vlastního pohlaví
v pubertû a dospûlosti dále prohlubuje. U homosexuálÛ pfievládá
nebo zcela nastává pfiijetí své muÏské a Ïenské role v souladu s tû-
lesn˘m zjevem. Prostû homosexuální muÏ, i kdyÏ se nûkdy pfiíli‰ ozdo-
bí ãi navoní, nepfiestává b˘t muÏem a lesbická Ïena fiídící v koÏeném
obleku motorku Harley je stále Ïenou.

Pohlavní identita v dětství
v souboru 194 homosexuálních mužů (retrospektivně)

Chlapecká

Nevyhraněná

Dívčí

40 %

13 %

52 %
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Riziko na čtyři
Jsem HIV pozitivní gay. Mûl jsem pfiítele, kter˘ pracoval jako ste-

vard. Nebyl to hlubok˘ vztah, ale byl mi sympatick˘ a nûkolikrát
jsme se spolu milovali. VÏdy jsme pouÏívali kondom a lubrikant.
VÏdy aÏ na jednu v˘jimku. NedokáÏu vysvûtlit, jak se to stalo, opilí
jsme nebyli a vím moc dobfie, jaká to byla hloupost. Navíc prezerva-
tiv jsem mûl s sebou. Ale stalo se to a po dvou mûsících byl mÛj test
na HIV pozitivní. (Christian)

O AIDS jsem nûco sly‰el ve ‰kole, dûlali jsme si z toho spí‰e sran-
du. Vlastnû jsem ani pofiádnû nevûdûl, jestli se mû to t˘ká, protoÏe
jsem se v té dobû jako homosexuál necítil. Tûch pár osahávání s klu-
kama a holkama se snad nepoãítá. Nûjaké styky jsem mûl na nûkoli-
ka veãírcích, to jsem trochu moc pil. AÏ pak jsem zaãal chodit s jedním
kamarádem. Mûli jsme se moc rádi, byl to student z na‰í fakulty. Nad
rizikem jsme moc nepfiem˘‰leli, protoÏe ani jeden z nás nebyl pro-
miskuitní. Za cel˘ rok jsem mu nezahnul a vûfiím tomu, Ïe on mû také
ne. Na testu jsme byli oba spoleãnû, ani nevím, proã nás to napadlo.
Také v˘sledky jsme se dozvûdûli stejné. BohuÏel. Nevím, kdo to zavi-
nil, ale dneska je to jedno. Byli jsme oba moc mladí a blbí. (David)

·ífiení HIV infekce v gay komunitû se podafiilo v civilizovan˘ch ze-
mích v˘znamnû omezit. Prakticky jedinou skupinou mezi homosexu-
ály, kde pfiib˘vá nov˘ch pfiípadÛ, jsou mladí gayové.

DÛvodÛ je nûkolik. Tito mladí muÏi ãasto je‰tû pofiádnû nevûdí,
kam vlastnû patfií. Proto se nezajímají o prevenci HIV infekce urãenou
pro gay kluky. Oni totiÏ nechtûjí takhle Ïít. Nûkdy vûfií, Ïe jejich cítûní
je jen doãasné a zase je to pfiejde. Pokud ke styku dojde, b˘vá to ne-
ãekané prolomení potlaãovan˘ch tuÏeb a sex je divok˘ a nespoutan˘.
Nepoãítají s ním, a tak ani kondom nemají u sebe. A jestli ho mají,
neví, jak to fiíci tomu druhému, nechtûjí si kazit neopakovatelnost té
spontánní a krásné chvíle hledáním a rozbalováním smû‰né pomÛc-
ky. KdyÏ pfiedtím vypijí alkohol, lépe se uvolní, ale hÛfie si uvûdomují,

co vlastnû dûlají. V tu chvíli jim to umoÏní proÏívat v‰e lépe.Jinak by je
spoutávaly zábrany. Hor‰í je to aÏ pozdûji.

Jindy je to pfiíbûh krásné zamilovanosti. Slibují si vûrnost a do-
konce jí i dodrÏují. Nezji‰Èují, co bylo pfiedtím, neÏ se poznali. Mají
pocit, Ïe jejich vûk je zárukou zdraví. Jejich pfiítel je tak mlad˘ 
a hezk˘, bez známek jakékoli choroby. Ale HIV infekci nemohou po-
znat. Navíc nechtûjí ztratit toho druhého vzájemnou nedÛvûrou. Po-
slední dÛleÏitou hrozbou pro pfienos HIV infekce je relaps. Tak se na-
z˘vá chování tûch muÏÛ, ktefií jsou stále zodpovûdní a dávají si vÏdy
pozor, ale jednou to nevyjde. Zrovna ten okamÏik ale mÛÏe b˘t roz-
hodující. Zjistilo se, Ïe takové opomenutí je ãastûj‰í v dlouhodobém
partnerském vztahu. âím déle trvá, tím ãastûji dojde k rizikovému
pohlavnímu styku.

Vedle HIV infekce existuje celá fiada dal‰ích sexuálnû pfienosn˘ch
infekcí. Ty samozfiejmû pfiedstavují zdravotní problém sám o sobû, ale
také mohou pfiispût k pfienosu HIV infekce. Jindy mohou b˘t varovn˘m
upozornûním na poru‰ení zásad bezpeãnûj‰ího sexu.

NejzávaÏnûj‰í je syfilis. Ten se v prvním stadiu zpravidla projeví
vfiedem v oblasti pohlavních orgánÛ nûkolik t˘dnÛ po nákaze. Pokud
v‰ak do‰lo k nechránûnému pasivnímu análnímu styku, tak mÛÏe vfií-
dek uniknout pozornosti.

Pfii pohlavním styku mezi muÏi existuje také riziko pfienosu infekãní
Ïloutenky. Proto se gayÛm doporuãuje, aby se proti ní nechali oãkovat.

I pfii respektování zásad bezpeãnûj‰ího sexu mÛÏe dojít k pfienosu
kapavky, napfiíklad pfii orálním sexu bez ejakulace.

Riziko pfienosu HIV infekce mezi lesbick˘mi Ïenami je niÏ‰í, bylo
popsáno jen nûkolik pfiípadÛ. Vût‰ina nákaz virem HIV u lesbick˘ch
Ïen souvisela s injekãním uÏíváním drog nebo s pohlavním stykem 
s gay kamarádem.

Nejintimnější problémy
KdyÏ jsem zjistil, Ïe se mi líbí kluci, nebylo to nic pfiíjemného, ale

celkem jsem se s tím vyrovnal. Pfiedstavoval jsem si, Ïe ãasem si 
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najdu pfiítele, s nímÏ proÏiju krásné chvíle plné nûÏností. Zatím se mi
to nepodafiilo, s nik˘m jsem dosud nic nemûl. Mám z toho totiÏ
strach. Bojím se souloÏe do koneãníku, kdyÏ by to po mnû pfiítel po-
Ïadoval, nedokázal bych mu asi vyhovût. Nevím, jestli by mne pak ne-
opustil. (Jakub)

Myslím, Ïe jsem zdrav˘ kluk, i kdyÏ homosexuál. Trpím ale asi se-
xuální poruchou. KdyÏ onanuju, tak se mi je‰tû podafií dosáhnout or-
gasmu. KdyÏ jsem s jin˘m klukem, tak se to nikdy nepovede. Mám
vÏdy strach, jak bude partner reagovat, Ïe si bude myslet, Ïe se mi ne-
líbí, nebo mi vynadá a vyka‰le se na mû. Pfiitom ztopofiení je bez pro-
blémÛ, ale aÏ k vyvrcholení u mû nedojde. (Franta)

Období coming outu se mÛÏe projevit i v pohlavním Ïivotû. Jednak
úzkostí a obavami, které vypl˘vají z pfietrvávajících pfiedsudkÛ a myl-
n˘ch názorÛ o homosexuálech a které do sebe mlad˘ gay v minulosti
vstfiebal. Patfií sem obava z promiskuitního a sexuálnû anonymního
chování. To se samozfiejmû vyskytuje, ale urãitû není typické jen pro
gay komunitu. ProtoÏe se takoví lidé ãasto vracejí na rÛzná místa se-
znamování, mÛÏe ãlovûk nab˘t dojem, Ïe tak se chovají v‰ichni.

Zhlédnutí nûkolika pornokazet také mÛÏe pfiispût k utvrzení fa-
le‰n˘ch pfiedstav o lásce mezi dvûma muÏi. Ta zdaleka nemusí b˘t
tak uniformní, jak ji video pfiedkládá svému divákovi. Mnoho muÏÛ
se pfii pohlavních stycích bez análního styku zcela obejde, u dal‰ích
pak tato praktika doprovází jen projev citovû silného vztahu. Ostat-
nû v pohlavním Ïivotû mezi dvûma lidmi by vÏdy mûlo platit, Ïe na
tom, co ãiní, by se mûli b˘t schopni vzájemnû dohodnout a nikdy
nelze k niãemu toho druhého nutit nebo oãekávat, Ïe on nám musí
vyhovût.

Neurotické a depresivní pfiíznaky coming outu se mohou projevit
také nejrÛznûj‰ími tûlesn˘mi potíÏemi. Mezi nû mohou patfiit také se-
xuální dysfunkce. Právû obtíÏe pfii dosahování orgasmu, jinak u muÏÛ
velmi neobvyklá porucha, je ãast˘m projevem. Sexuální touha je 
v rozporu s odmítáním svého zamûfiení. I kdyÏ k sexu pfiece jen dojde,
tak úzkost znemoÏní dosaÏení vrcholného proÏitku. Podobnû se mÛ- 21
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Ïeme setkat s poruchou ztopofiení pohlavního údu. Tato porucha je
v‰ak dnes velmi dobfie léãitelná. Pokusy o intimní sblíÏení s osobou
opaãného pohlaví mohou b˘t u homosexuála pochopitelnû neúspû‰-
né a nûkdy jsou první známkou jiného zamûfiení.

S podobn˘mi potíÏemi se mÛÏeme setkat i u Ïen, pfiestoÏe jejich
coming out neb˘vá tak intenzivní. RovnûÏ lesbick˘ sex je zatíÏen
mnoha pfiedsudky a to, co pfiedkládá pornografick˘ prÛmysl, je velmi
vzdáleno od skuteãného proÏitku dvou Ïen. Vzhledem k pomalej‰ímu
dozrávání a uvûdomování si Ïenské sexuality mÛÏe b˘t sexuální po-
rucha ve vztahu s muÏem vlastnû prvním projevem, kter˘ svûdãí pro
jinou sexuální orientaci.

Panák na odvahu
Moje touha po klukovi byla skrytá a tajná. Nejdfiíve jsem si ji ne-

dokázal pfiiznat. KdyÏ jsem ji nakonec pfiece jen uskuteãnil, rychle
jsem na v‰echno zapomnûl. Vlastnû jsem na Letnou ãi k Vokovi vyra-
zil jedinû pofiádnû opil˘. Moc jsem z toho nemûl, ráno mi pak bylo
pûknû zle z pití i z toho, co se odehrálo. Pfiesto jsem to do t˘dne
musel opakovat. Kolikrát jsem ani nevûdûl, co v‰echno jsme dûlali.
Chtûl jsem se milovat s klukem, ale k tomu jsem se musel opít. Nejpr-
ve nûkolikrát t˘dnû. Pak uÏ jsem pil a sex pfiitom Ïádn˘ nebyl, proto-
Ïe to ani ne‰lo. Pak jsem se dostal na léãení, ale fiíci lékafii, Ïe jsem ho-
mosexuál, jsem dokázal aÏ po dvou mûsících. (Petr)

Krátce po rozvodu jsem se roze‰la i se svou pfiítelkyní. Mûla jsem
pocit, Ïe se pro mû v‰echno zbortilo. Pfiece kvÛli ní jsem ode‰la od ro-
diny. Chtûla jsem zapomenout na nûho, na ni, dokonce i na dûti, které
za nic nemohly. Nebyla jsem schopná chodit mezi lidmi. Tak jsem si
koupila domÛ víno a pila. Pak mi bylo alespoÀ chvíli fajn v pocitu za-
pomnûní. JenÏe pak jsem se nemohla cítit dobfie, kdyÏ jsem si nedala
skleniãku. (Helena)

Alkohol je pochutina, kterou pijeme, kdyÏ je nám dobfie, pro její
chuÈ, nebo jako souãást nûkter˘ch spoleãensk˘ch zvykÛ. KdyÏ pijeme,
abychom zapomnûli na své problémy, stává se drogou, snadnûji 
a dfiíve si na nûj vytvofiíme návyk. Coming out neb˘vá jednoduch˘ a al-
kohol nám pfii nûm jen zdánlivû mÛÏe pomoci. To je pfiíãinou, proã al-
koholismus u gayÛ a lesbick˘ch Ïen je ãastûj‰í neÏ u ostatní populace.

Prostfiedí barÛ, snaha najít pfiátele je ãasto spojeno s pitím alko-
holu a koufiením. Sociální prostfiedí, ve kterém se gayové i nûkteré
lesbické Ïeny pohybují, je jako stvofiené pro ãasté a nadmûrné pití.
Pfiesto mnoho z nich problémy nemá. S nadmûrnou konzumací alko-
holu ãi drog se setkáváme zejména u tûch, ktefií se nevyrovnali se
sv˘m zamûfiením. Dokud se jim to nepodafií, nemají ani ‰anci pfiestat
pít. Pokud u nich mezitím do‰lo k rozvoji závislosti, mÛÏe pomoci jen
léãba. Dlouhodob˘ stres, tfieba v partnersk˘ch potíÏích, je rizikov˘m
faktorem pro rozvoj alkoholismu ãi drogové závislosti. Kromû nevy-
rovnanosti s vlastní sexuální orientací mÛÏe b˘t pro mnohého gaye ãi
lesbickou Ïenu obtíÏné hledat odbornou pomoc v krizov˘ch Ïivotních
situacích. Alkohol pak mÛÏe opût nabídnout snadnou, ale zákefinou
pomoc.

PoÏití alkoholu a drogy vÏdy znamená ztrátu kontroly nad sv˘m
chováním. Snadnûji pak dojde k nechránûnému pohlavnímu styku,
spí‰e si odvedeme domÛ partnera, kter˘ projeví vût‰í zájem o vyba-
vení bytu neÏ o intimní sbliÏování. Pfii nadmûrné konzumaci alkoholu
ãi drog je obtíÏnûj‰í navázání partnersk˘ch vztahÛ, mÛÏe dojít ke
zmûnám v osobnosti. To zase dále vedle vlastní závislosti pfiispívá 
k dal‰ímu pití ãi konzumaci drog.

Co platí pro alkohol, to platí i pro jiné druhy závislosti, to zname-

Schéma prvního pohlavního styku u homosexuálů (s mužem)
a heterosexuálů (s ženou)

Věk

Heterosexuálové
Homosexuálové

12 14 16 18 20 22
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ná pro drogy a hazard na hracích automatech. U nitroÏilnû podáva-
n˘ch drog se v˘raznû zvy‰uje riziko nákazy AIDS a dal‰ími nemocemi.

Trest nebo 
Boží prozřetelnost?
Vím, Ïe církev homosexualitu nikdy nepfiijme. Proto jsem se do-

mníval, Ïe BÛh odmítne i mne. Neumûl jsem se vzdát své víry a po-
pravdû fieãeno ani nechtûl. Pochopil jsem, Ïe nezmûním ani své ho-
moerotické zamûfiení. Rozhodl jsem se tedy pro sexuální abstinenci,
protoÏe sex je moÏn˘ jen v manÏelství. To mi v‰ak BÛh odepfiel. Ne-
dokázal jsem v‰ak splnit své pfiedsevzetí a selhal pÛl roku po svém
rozhodnutí. Kdyby mi má víra nezapovídala sebevraÏdu, snad bych
myslel i na ni. (Luká‰)

Ve dvaceti jsem konvertoval a stal se katolíkem. V té dobû jsem
snad jen tu‰il, Ïe jsem na kluky. V mém rozhodnutí stát se knûzem, 
a tedy pfiijmout celibát, to ale zfiejmû podvûdomou roli hrálo. Asi jsem
doufal, Ïe mé povolání mi pomÛÏe odfiíci si svou vlastní a odmítanou
sexualitu a odvrátí mne od poku‰ení tûlesn˘ch Ïádostí. To se mi v‰ak
nepodafiilo úplnû nikdy. (Michael)

Pfiijmout odli‰né erotické zamûfiení je pro vûfiícího ãlovûka je‰tû
tûÏ‰í neÏ pro ateistu. KfiesÈanské odmítání homosexuálního chování
se opírá o roz‰ífien˘ v˘klad Bible, zejména poselství apo‰tola Pavla
¤ímanÛm. Odmítnutí homosexuálního chování neznamená, Ïe je za-
tracován i ãlovûk. Objevují se i jiné v˘klady, které pfiipou‰tûjí, Ïe Bible
nic nepraví o gayích a lesbick˘ch Ïenách, ale odsuzuje pouze ty, je-
jichÏ homosexuální chování nevypl˘vá z jejich pfiirozenosti. Otázka
homosexuality b˘vá v posledních letech v církvích více diskutována.
To by mûlo pfiispût k tomu, aby vûfiící homosexuálové nevidûli svÛj
Ïivot jako protikladné dilema, v nûmÏ se musí vzdát jednoho ze sv˘ch
já. Víra v Boha i smífiení se sv˘m zamûfiením jim totiÏ usnadní dosa-
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Ïení plnohodnotného Ïivota v souladu s kfiesÈansk˘mi ideály, na nichÏ
stojí celá na‰e civilizace.

MoÏné kfiesÈanské pfiístupy k homosexuálÛm se charakterizují
jako pro-gay a ex-gay. Oba dva pfiijímají homosexuálnû orientované-
ho ãlovûka, pro-gay pfiipou‰tí, Ïe je schopen za urãit˘ch podmínek Ïít
ve vûrném stejnopohlavním páru, ex-gay usiluje o plnou pohlavní ab-
stinenci, ov‰em za pfiedpokladu bohatû rozvinutého citového Ïivota.
¤eãeno slovy star˘ch ¤ekÛ nahradit eros agapé nebo spí‰e jej pfievést
na platonickou úroveÀ. Oba smûry v‰ak usilují o harmonii osobnosti.

To se jiÏ nedafií nûkter˘m sektám ãi smûrÛm, které se pokou‰ejí 
o „vyléãení“ homosexuality. Jejich úspûchy v‰ak jsou vût‰inou jen
krátkodobé a leckdy vytváfiejí ne‰Èastná manÏelství. Právû u vûfiících
v‰ak b˘vá snaha fie‰it homosexualitu sÀatkem ãastá. VÏdy by se v‰ak
mûlo jednat o zodpovûdné rozhodování, protoÏe je velké riziko, Ïe na
snahu skr˘t svou orientaci doplatí dal‰í lidé, manÏelka a dûti.

Snahu o lep‰í pfiijetí v církvi projevují sami homosexuální vûfiící,
ktefií se sdruÏují v organizacích kfiesÈansk˘ch gayÛ a lesbiãek. Popu-
larita tûchto sdruÏení a jejich schopnost nabídnout sv˘m ãlenÛm více
neÏ pouhou zábavu ãi sex vede k vût‰ímu zájmu o jejich dal‰í aktivi-
ty. Zapojují se do církevního dialogu na toto téma a zprostfiedkováva-
jí pro své pfiíznivce pastoraci u tûch knûÏí, ktefií jim rozumûjí a jsou
schopni je pochopit v jejich tûÏkém údûlu. 

U nás má podobn˘ cíl Logos, kter˘ má v rámci Diakonie âeskobra-
trské církve evangelické kaÏdou stfiedu od 9 do 19 hodin telefonní
linku pomoci ãíslo 02-22 51 40 40.

Růžoví vojáci
Mám strach jít na vojnu. Pfied nedávnem se povûsti o mém zamû-

fiení roz‰ífiily na internátû a bylo to hrozné. Musel jsem dokonce jít 
k psychiatrovi, protoÏe jsem mûl strach, Ïe se zblázním nebo si pod-
fieÏu Ïíly. Obávám se, Ïe na vojnû by to peklo bylo je‰tû hor‰í. Pfiitom
si ale nedovedu pfiedstavit, Ïe bych mûl u odvodu fiíci, Ïe jsem teplej. 

(Jarek)

Obavy z vojenské základní sluÏby jsou ãasté u homosexuálÛ i he-
terosexuálÛ. Vût‰inû muÏÛ se na vojnu nechce. Situace homosexuál-
ního chlapce v‰ak b˘vá pfiece jen o nûco sloÏitûj‰í. Mnoho z nich pro-
Ïívá ta nejsloÏitûj‰í období svého coming outu právû v dobû, kdy má
vojnu nastoupit. Stres a v˘cvik v kolektivním zafiízení mÛÏe pro jeho
nevyrovnanou osobnost pfiedstavovat dal‰í zátûÏ.

U nûkter˘ch gayÛ je vzhledem k jejich chování a feminnímu v˘ra-
zu i pro laika zfietelné jejich zamûfiení. To sice není pfiíli‰ ãasté, ale set-
káváme se s tím. Jiní mohou mít za sebou i psychiatrické léãení, které
si vyÏádal jejich sloÏit˘ coming out. Pro takové je pochopitelnû vojna
nevhodná. DÛvodem pro vyfiazení ze seznamu brancÛ v‰ak není jejich
sexuální orientace, ale psychiatrická zdravotní porucha.

Nûktefií gayové pfiijali svou homosexuální orientaci jako souãást
svého Ïivotního stylu a nejsou ochotni své jednání kvÛli sluÏbû v ar-
mádû mûnit. Pak by mûla armáda sama rozhodnout, zda je schopna
tûmto vojákÛm zajistit nediskriminující prostfiedí respektující jejich
osobnost. Neexistuje u nás jasn˘ a jednoznaãn˘ pokyn, Ïe by homo-
sexuálové nesmûli na vojnu. Byl by vlastnû diskriminující podobnû
jako tomu bylo v armádû americké. Rovnoprávnost homosexuálÛ 
a heterosexuálÛ znamená také stejné povinnosti. Nepochybnû
mnoho gayÛ v minulosti vojenskou základní sluÏbu absolvovalo bez
vût‰ích problémÛ. Nûkteré odvodní komise v‰ak homosexuálního
chlapce, kter˘ nechce nastoupit vojnu, ze zdravotních dÛvodÛ sku-
teãnû neodvedou. Podmínkou je pochopitelnû lékafiské vyjádfiení.

Jinou moÏnost pak pfiedstavuje pro gaye náhradní vojenská sluÏ-
ba. Pfii Ïádosti o ní nemusí uvádût jako dÛvod své erotické zamûfiení.
Práce ve zdravotnictví ãi v zafiízeních sociální péãe mÛÏe leckterému
homosexuálnímu muÏi sv˘m charakterem docela vyhovovat.
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Slovníček pojmů
Homosexualita - pfievaÏující nebo v˘luãná erotická a citová ná-
klonnost k osobám stejného pohlaví.

Bisexualita - pfiibliÏnû vyrovnaná erotická a citová náklonnost 
k osobám obou pohlaví.

Heterosexualita - pfievaÏující nebo v˘luãná erotická a citová ná-
klonnost k osobám opaãného pohlaví.

Transsexualita - úplná porucha pohlavní identity, projevující se
odmítáním vlastního tûlesného pohlaví, úpln˘m ztotoÏnûním se s po-
hlavím opaãn˘m a touhou tento stav zmûnit. 

Transsexualita „male to female“- znamená transsexua-
litu biologick˘ch muÏÛ, ktefií se cítí a jednají jako Ïeny.

Transsexualita „female to male“ - znamená transsexua-
litu biologick˘ch Ïen, které se cítí a jednají jako muÏi.

Transgender - zastfie‰ující termín pro v‰echny, ktefií nûjak˘m
zpÛsobem pfiekraãují a nabourávají hranice mezi tradiãními pfiedsta-
vami muÏství a Ïenství. ¤adí se sem napfi. transsexuálové, transvesti-
té, cross-dressers, hermafrodité...

Cross-dressing - pfievlékání do ‰atÛ opaãného pohlaví, ãasto
doplnûné o dal‰í atributy opaãného pohlaví (napfi. líãení).

Transvestitismus - ãásteãná porucha pohlavní identity, je ãas-
tûj‰í u muÏÛ. Projevuje se buì pfievlékáním spojen˘m s erotick˘m
vzru‰ením (tzv. feti‰istick˘ transvestitismus) nebo se sociálním vy-
stupováním v opaãné pohlavní roli (tzv. transvestitismus dvojí role),
není pfiítomna touha po trvalé zmûnû pohlaví.

Travestie - kulturní fenomén, jedná se o muÏe, ãasto homosexu-
ální, ktefií se pfievlékají do ‰atÛ opaãného pohlaví za úãelem kulturní-
ho vystoupení imitujícího slavné Ïeny.

Gay - pojmenování pro homosexuála (pÛvodnû z angliãtiny, kde zna-
mená „vesel˘“), nûkdy se uÏívá obecnû pro muÏe i Ïeny, jindy jen pro
muÏe. Kromû vlastní homosexuální orientace pfiedpokládá alespoÀ
urãité sebeuvûdomûní a ztotoÏnûní se sexuální orientací.

Lesba - pojmenování pro homosexuálnû orientovanou Ïenu. Nûkteré
Ïeny je povaÏují za uráÏlivé, jiné se k nûmu naopak hrdû hlásí. 

Coming out - proces rozpoznání, sebeuvûdomûní, pfiiznání své
sexuální orientace a schopnost sdûlit ji dÛleÏit˘m osobám (rodiãÛm,
pfiátelÛm).

Homosexuální identifikace - vnitfiní ztotoÏnûní se s homo-
sexuálním cítûním.

Homosexuální orientace (preference) - pfievaÏující
nebo v˘luãná erotická a citová náklonnost k osobám stejného pohla-
ví, viz homosexualita.

Homosexuální chování - v ‰ir‰ím slova smyslu zahrnuje
v‰echny aktivity smûfiující k nalezení a navázání erotického a sexuál-
ního vztahu s osobou stejného pohlaví, v uÏ‰ím slova smyslu pak po-
hlavní styk (nejen souloÏ) s osobou stejného pohlaví.

HIV/AIDS – znamená onemocnûní zpÛsobené virem HIV (aÈ jiÏ
do‰lo k rozvoji AIDS ãi ne). HIV je zkratka z anglického Human Immu-
nodeficiency Virus, tedy virus lidského selhání obranyschopnosti,
AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrom) pak pokroãilé stadium
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HIV infekce, kdy jiÏ do‰lo k selhání obranyschopnosti. 

Homofobie - doslova strach z homosexuality, ãastûji se uÏívá ve
smyslu pfiijetí netolerantních postojÛ a pfiedsudku vÛãi homosexuálÛm.

Falometrické vyšetření - pomocná laboratorní metoda,
která mûfií drobné zmûny velikosti penisu v závislosti na rÛzn˘ch ero-
tick˘ch podnûtech, uÏívá se pfii nejistotû v sexuální orientaci a také
pfii diagnostice nûkter˘ch sexuální deviací.

Gay komunita/subkultura - soubor specifick˘ch norem,
hodnot, vzorÛ chování a Ïivotních stylÛ, kter˘ charakterizuje urãitou
skupinu v rámci dominantní kultury. Subkultura poskytuje prostor 
a ãas, ve kterém se minorita setkává a mÛÏe uskuteãÀovat sebe
sama. Prostor gay subkultury mÛÏeme rozdûlit na vefiejn˘ (bary,
kluby, organizace...) a soukrom˘ (vlastní domovy).

Egodystonní homosexualita - homosexuální orientace, s níÏ
její nositel není zcela vyrovnán nebo ji vnitfinû odmítá, viz coming out.

Egosyntonní homosexualita - homosexuální orientace, s níÏ
je její nositel vyrovnán a ztotoÏÀuje se s ní. Není povaÏována za zdra-
votní poruchu.
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Kde hledat pomoc?
TTEELLEEFFOONNIICCKKÉÉ LLIINNKKYY DDÒÒVVùùRRYY::
0055--4499 2211 2277 2277 [[554499 221122 772277]]
STUD, Brno (po, st, pá 18.00 – 21.00)

003355--7777 0011 444444 [[447766 770011 444444]]
MONA, Most (út 18.00 – st 06.00)

0022--2222 5511 4400 4400 [[222222 551144 004400]]
Logos, Praha (st 09.00 – 19.00)

Kde hledat informace?
www.kluci.cz
www.lesba.cz

Kam se dál obrátit?
AAddrreessááfifi ssii nneeããiinníí nnáárrookkyy nnaa úúppllnnoosstt.. MMooÏÏnnáá eexxiissttuujjíí ii ddaall‰‰íí oorrggaanniizzaaccee,,
oo nniicchhÏÏ nneevvíímmee nneebboo jjeejjiicchhÏÏ aakkttuuáállnníí kkoonnttaakkttnníí úúddaajjee ssee nneeppooddaafifiiilloo
oovvûûfifiiitt.. VV hhrraannaatt˘̆cchh zzáávvoorrkkáácchh jjssoouu uuvveeddeennaa tteelleeffoonníí ããííssllaa ppoo ppfifieeããíísslloo--
vváánníí 2222.. 99.. 22000022..

BBLLÍÍZZKKOO DDOO PPOOHHOODDYY ((BBDDPP))
mobil: 0604-77 65 81
e-mail: bedepe@centrum.cz, http://www.mujweb.cz/zabava/bedepe
neformální spolek pofiádající v˘lety a víkendové pobyty

BB¯̄LL¯̄ PPSSII
Vr‰ní 62, 182 00 Praha 8
mobil: 0777-77 00 37
e-mail: bylypsi@email.cz, http://www.volny.cz/bylypsi
neformální trampská gay skupina

CCEENNTTRRUUMM TTUURRIISSTTIIKKYY AA SSPPOORRTTUU 
Praha
e-mail: Cts@post.cz, Pratety@seznam.cz
sportovní g/l oddíly, turistika a voln˘ ãas

CCOODDEE 000044
M. Horákové 1738, 500 06 Hradec Králové
e-mail: code@004.cz, http://www.004.cz
neformální g/l setkání „Cofoãna", informaãní server 004.cz

DDIIVVAADDLLOO BBEEZZ ZZÁÁBBRRAANN
Litvínovská 518/40, 190 00 Praha 9
mobil: 0777-65 33 60
e-mail: bezzabran@quick.cz, http://www.divadlo.cz/bezzabran
divadelní a kabaretní vystoupení, víkendové pobyty

GGAALLEESS
Adresa schÛzek: 
Vysoká ‰kola ekonomická, nám. W. Churchilla 4, Praha 3
aktuální místnost a dal‰í kontakty jsou uvedeny na webov˘ch
stránkách http://gales.kluci.cz
neformální skupina pfieváÏnû studentÛ praÏsk˘ch V·, pravidelné
schÛzky

GGAAYY IINNIICCIIAATTIIVVAA VV ââEESSKKÉÉ RREEPPUUBBLLIICCEE
SenováÏné námûstí 2, 110 00 Praha 1
tel/fax/zázn.: 02-24 22 38 11 [224 223 811], mobil: 0601-21 38 40
info@gay.iniciativa.cz, http://gay.iniciativa.cz
vefiejná prezentace g/l minority, kulturnû spoleãenské a poradenské
aktivity

GGAAYY VVAALLAACCHH
mobil: 0603/35 83 92
e-mail: Dvican@seznam.cz, http://valach.come.to
parta pfiátel pofiádající obãas v˘let nebo posezení

GGKKAA CCHHOOMMUUTTOOVV
Adámkova 4648, 430 03 Chomutov

gay.iniciativa.cz
www.stud.cz

www.004.cz
www.transgender.cz
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tel: 0396-62 1398 [474 621 398], 0396-62 35 16 [474 623 516]
mobil: 0603-86 51 55
e-mail: adam-chomutov@volny.cz, http://www.volny.cz/adam-chomutov
spí‰e jen informaãní servis

GGUULLLLIIVVEERR
Jifií Liberda, Hausmannova 3007, 140 00 Praha 4
e-mail: ja_jirik@seznam.cz, http://gulliver.aktualne.cz
gay outdoor klub, v˘lety pû‰ky, na kole ãi po vodû

IINNGGEEJJÁÁNNII
Sekaninova 32, 128 00 Praha 2 – Nusle
mobil: 0605-16 10 08
e-mail: ingejani@kluci.cz, http://ingejani.kluci.cz
v˘lety a víkendové pobyty pro gaye

JJIIHHOOââEESSKKÁÁ LLAAMMBBDDAA
Labská 3, 370 11 âeské Budûjovice
tel: 038-55 22 186 [385 522 186], mobil: 0737-18 19 01
e-mail: jirkamarecek@volny.cz, http://zin.cz/lambda
zábavná a seznamovací setkání, informaãní centrum

KKLLUUBB LLAAMMBBDDAA OOSSTTRRAAVVAA
PO BOX 377, 730 77 Ostrava
mobil: 0608-02 44 20
e-mail: mendrok@opr.ova.cdrail.cz
kulturní, sportovní, poradenské a osvûtové aktivity

KKLLUUCCII ZZ VVYYSSOOââIINNYY
Jifií ·Èastn˘, Revoluãní 966/8, 589 01 Tfie‰È
tel: 066-721 48 56 [567 214 856]
e-mail: Kluci.Vysocina@seznam.cz
http://www.sweb.cz/Kluci.Vysocina/gklub.htm
neformální spolek, obãasné spoleãné akce

LLOOGGOOSS PPRRAAHHAA
Fara âCE, U ‰kolské zahrady 1, 180 00 Praha 8
e-mail: logospraha@email.cz, http://web.quick.cz/logos-praha

ekumenické kfiesÈanské spoleãenství gayÛ a lesbiãek

LLOOGGOOSS –– PPOOBBOOââKKAA BBRRNNOO
po‰t. schránka 4, Elplova 30, 628 00 Brno
mobil: 0604-71 13 62
e-mail: olgat@volny.cz
ekumenické kfiesÈanské spoleãenství gayÛ a lesbiãek

MM--KKLLUUBB LLAAMMBBDDAA PPRRAAHHAA
Mirovická 28/1095, 182 00 Praha 8
tel: 02-84 68 03 82 [284 680 382], mobil: 0608-13 89 94
sdruÏení gayÛ pfieváÏnû seniorského vûku

MMOOSSTT KK NNAADDùùJJII ((MMOONNAA))
Jílemnického 1929, 434 01 Most
tel: 035-610 48 77 [476 104 877], 035-770 14 44 [476 701 444]
e-mail: ldt.most@seznam.cz
krizové centrum, linka du‰evní tísnû, svépomocná g/l skupina

PPùù··KKYY AATTDD..
Cihláfiská 7, 602 00 Brno
mobil: 0604-42 58 21
e-mail: pesky@post.cz, http://go.to/pesky
gay outdoor group – v˘lety pro g/l/b a pfiátele

PPRROOJJEEKKTT ··AANNCCEE
Ve Smeãkách 28, 110 00 Praha 1
tel/fax: 02-22 21 17 97 [222 211 797]
e-mail: info@sance.info, http://www.sance.info
prevence obchodu pro komerãnû sexuálnû zneuÏívané dûti a mládeÏ
Ïijící na ulici

SSOOKKRRAATTEESS ÚÚSSTTÍÍ NN.. LLAABBEEMM
V Jircháfiích 705/3, 400 01 Ústí n. Labem
e-mail: sokrates1@seznam.cz
gay a lesbická problematika, drogová i HIV-AIDS problematika

SSKKUUPPIINNAA 33
AUDENDO – skupina 3, Libãická 299, 181 00 Praha 8
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tel: 02-66 08 23 47 [266 082 347] - Richard
mobil: 0608-81 10 23 - Standa, 0608-01 07 60 - Tonda
e-mail: skupina3@kluci.cz, braunr@volny.cz, http://skupina3.kluci.cz
neformální skupina mlad˘ch gayÛ pfii sdruÏení Audendo

SSTTUUDD BBRRNNOO
·mejkalova 75, 616 00 Brno
tel: 05-49 21 27 28 [549 212 728], mobil: 0608-52 22 85, 0603-71 78 40
e-mail: stud-brno@seznam.cz, http://www.stud.cz
kanceláfi: Komunitní centrum LGB mládeÏe, Kounicova 3, Brno
pfieváÏnû studentské sdruÏení, klubová setkání, g/l linka pomoci

UUCCHHOO OOLLOOMMOOUUCC
Jungmannova 15, 772 00 Olomouc
tel: 0641-20 22 59 [581 202 259], mobil: 0777-80 45 67
e-mail: kam@cbnet.cz
obãanské sdruÏení gayÛ a lesbiãek

TTRRAANNSSFFOORRUUMM
Poliklinika Klimentská, MUDr. Hanka Fifková, Lannova 2, 110 00 Praha 1
tel: 02-24 80 23 28 [224 802 328]
http://www.transforum.cz
sdruÏení pro transsexuály a transvestity, jejich rodiny, pfiátele 
a dal‰í zájemce o TS a TV problematiku

HIV/AIDS pomoc:
ââEESSKKÁÁ SSPPOOLLEEââNNOOSSTT AAIIDDSS PPOOMMOOCC ((ââSSAAPP))
DÛm svûtla, Malého 4, 186 21 Praha 8 – Karlín
tel: 02-24 81 42 84 [224 814 284], 02-24 81 03 45 [224 810 345]
fax: 02-24 81 03 45 [224 810 345]
e-mail: AIDS-pomoc@iol.cz, http://web.telecom.cz/AIDS-pomoc

LLIINNKKAA DDÒÒVVùùRRYY ââSSAAPP
02-24 81 07 02 [224 810 702]
(po – pá 9.00 – 21.00, so – ne 13.00 – 21.00)

NNÁÁRROODDNNÍÍ LLIINNKKAA PPRREEVVEENNCCEE AAIIDDSS
0800-14 44 44, http://www.aids-hiv.cz

G/l organizace 
na Slovensku:

AALLTTEERRAA
Obãianske zdruÏenie lesbick˘ch a bisexuálnych Ïien
P.O. Box 459, 974 01 Banská Bystrica
tel/fax: +421-48-415 35 42
kanceláfi: Strieborné nám. 2, 974 01 Banská Bystrica

CCKKKKIISSMM
Centrum komunikácie, kooperácie a integrácie sexuálnych men‰ín
Timravy 15, 974 01 Banská Bystrica
tel: +421-905-29 97 17, fax: +421-48-415 35 42
e-mail: ckkism@mailbox.sk

GGAANNYYMMEEDDEESS
Hnutie za rovnoprávnosÈ homosexuálnych obãanov
P.O. Box 4, 830 00 Bratislava 3
tel/fax: +421-2-50 22 87 04
e-mail: ganymedes@pobox.sk, http://ganymedes.webpark.sk
kanceláfi: Istropolis, 1. posch., dv. ã. 114, Trnavské m˘to 1, Bratislava

GGAANNYYMMEEDDEESS KKOO··IICCEE
c/o MARS A&E
P.O. Box B-18, 040 98 Ko‰ice
e-mail: mars@dodo.sk

GGAANNYYMMEEDDEESS SSSSLL
P.O. Box 47, 972 51 Handlová

HHAABBIIOO
Obãianske zdruÏenie pre gejov a lesby
P.O. Box 233, 810 00 Bratislava 1
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tel/fax: +421-2-52 49 20 13
e-mail: habio@mailbox.sk, http://go.to/habio
kanceláfi: PraÏská 11, 816 36 Bratislava 1

IINNIICCIIAATTÍÍVVAA IINNAAKKOOSSËË
SpoluÏitie bez diskriminácie sexuálnych men‰ín, c/o Ganymedes
P.O. Box 4, 830 00 Bratislava 3
http://inakost.nazory.cz

MMUUSSEEIIOONN
Prvé lesbické zdruÏenie
P.O.Box 47, 840 02 Bratislava 42
zázn.: +421-905-80 44 56
e-mail: fabry@changenet.sk, http://www.scalex.cz/sophia

Linky důvěry 
na Slovensku:

++442211--22--5522 4499 2200 1133
Habio, Bratislava (po, ãt 18.00 – 20.00)

++442211--4488--4411 5533 554422
Altera, Banská Bystrica (út, ãt 18.00 – 21.00)

++442211--4488--4411 5533 114444
CKKISM, Banská Bystrica (pá 16.00 – 19.00)
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adresa: SSeennoovvááÏÏnnéé nnáámm.. 22,, 111100 0000 PPrraahhaa 11
e-mail: iinnffoo@@ggaayy..iinniicciiaattiivvaa..cczz
tel./fax/záznamník: 0022--2244 2222 3388 1111 [[222244 222233 881111]], mobil: 00660011--221133 884400
konto: âeská spofiitelna a. s., SenováÏné nám. 25, 110 00 Praha 1 -
220000880099334499//00880000

Pfiedseda: MMggrr.. JJiififiíí HHrroommaaddaa
Místopfiedseda pro administrativu a ekonomiku: MMiillddaa ··lleehhooffeerr

Gay iniciativa (GI) v âR je obãanské sdruÏení fyzick˘ch osob navazují-
cí pod nov˘m názvem na aktivity SSddrruuÏÏeenníí oorrggaanniizzaaccíí hhoommoosseexxuuáállnníícchh
oobbããaannÛÛ ((SSOOHHOO)) vv ââRR, jejím smyslem je dosaÏení plného právního 
i faktického zrovnoprávnûní gay minority v âR pÛsobením na legisla-
tivu, vefiejné mínûní a gay a lesbickou minoritu.
GI v âR je aktivitou s pÛsobností na celém území âeské republiky, síd-
lem je hlavní mûsto Praha. 
GI v âR je ãlenem IInntteerrnnaattiioonnaall LLeessbbiiaann aanndd GGaayy AAssssoocciiaattiioonn ((IILLGGAA)),,
ââeesskkéé rraaddyy hhuummaanniittáárrnníícchh ssddrruuÏÏeenníí vv ââRR,, FFóórraa nneevvllááddnníícchh oorrggaanniizzaaccíí
pprroo bboojj ss AAIIDDSS a v osobû pfiedsedy má zastoupení ve VV˘̆kkoonnnnéémm vv˘̆--
bboorruu NNáárrooddnníí kkoommiissee pprroo bboojj ss AAIIDDSS ppfifiii MMiinniisstteerrssttvvuu zzddrraavvoottnniiccttvvíí ââRR
a v sseekkccii pprroo oobbããaannsskkáá aa ppoolliittiicckkáá pprráávvaa RRaaddyy vvllááddyy ââRR pprroo lliiddsskkáá
pprráávvaa..

GGII vv ââRR –– hhllaavvnníí ccííllee:: 
• gay politika a její zviditelnûní (hájení práv a zájmÛ gay minority od-

stranûním diskriminaãních momentÛ z legislativy a z praktického Ïi-
vota, právním poradenstvím a prosazením zákonné normy, která zrov-
noprávní souÏití dvojic stejného pohlaví) 
• prosazování integrace gay minority do spoleãnosti (kulturnû spole-
ãensk˘mi akcemi, mediální diskusí a vzdûlávacími programy) 
• pomoc v hledání a rozvoji vlastní identity (programem Coming out -
sebepfiijetí, celostátním programem prevence HIV/AIDS, individuál-
ním poradenstvím, provozem nonstop Linky du‰evní tísnû GI) 
• komunikace s vefiejností a g/l minoritou (prostfiednictvím pofiadÛ v roz-
hlase a televizi, novinové a ãasopisecké tvorby a elektronick˘ch médií) 
• spolupráce s duhov˘m spektrem obdobn˘ch domácích a zahraniã-
ních platforem a poskytování informaãního servisu ze zahraniãí 

* K U L T U R N ù  S P O L E â E N S K Á  S E K C E  G I
‰éf: MMggrr.. JJiififiíí HHrroommaaddaa
adresa: Gay iniciativa v âR, SenováÏné nám. 2, 110 00 Praha 1 
tel./fax/záznamník: 02-24 22 38 11 [224 223 811], mobil: 0601-213 840 
e-mail sekce: kultura@gay.iniciativa.cz 
e-mail ‰éfa sekce: jiri.hromada@gay.iniciativa.cz 

CCííllee sseekkccee:: 
• nenásilná a trpûlivá kampaÀ za prosazení zákona o registrovaném
partnerství 
• spolupráce se znám˘mi a populárními osobnostmi 
• uÏ‰í a efektivnûj‰í kontakt s médii v diskusních, publicistick˘ch a zá

GAY INICIATIVA v ČR http://gay.iniciativa.cz

Linka du‰evní tísnû GI: 035-770 14 14 [476 701 444] - NONSTOP
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bavn˘ch pofiadech 
• prezentace gay umûlcÛ (literátÛ, básníkÛ a v˘tvarníkÛ) v rámci poe-
tické kavárny Gay viola 
• v˘prava ãesk˘ch gay sportovcÛ na Gay Games 2002 v Sydney
• ggaayy kkaalleennddááfifi ââRR (kulturní a spoleãenské aktuality) 
-- hhttttpp::////ggaayy..iinniicciiaattiivvaa..cczz//ggii--aakkccee

* P R Á V N Í  S E K C E  G I
‰éf: JJUUDDrr.. PPeettrr KKooddll
adresa: PlzeÀská 119, 150 00 Praha 5 
tel.: 02-57 32 66 87 [257 326 687], e-mail sekce: pravo@gay.iniciativa.cz 
e-mail ‰éfa sekce: petr.kodl@gay.iniciativa.cz 

SSeekkccee ppoosskkyyttuujjee zzeejjmméénnaa:: 
• prosazení legislativní normy, která zrovnoprávní souÏití dvojic téhoÏ
pohlaví (tzv. registrované partnerství)
• prosazení práv a oprávnûn˘ch zájmÛ gayÛ a lesbiãek pfii rozhodo-
vání orgánÛ státní správy a soudÛ (sepisovaní partnersk˘ch smluv,
sepisování závûtí, právní rozklady, písemná vyjádfiení k pfiípisÛm
soudÛ, fie‰ení bytov˘ch problémÛ mezi partnery atd.)
• dal‰í pprráávvnníí ppoorraaddeennssttvvíí v oblasti práva pracovního, obãanského,
správního - pprraavvnnii..ppoorraaddnnaa@@ggaayy..iinniicciiaattiivvaa..cczz

* S E K C E  K R I Z O V É  I N T E R V E N C E  G I  
‰éf: LLuubboommíírr ··llaappkkaa
adresa: DÛm humanity, Jilemnického 1929, 434 01 Most 
tel./fax/záznamník: 035-610 48 77 [476 104 877]
linka pomoci: 035-770 14 44 [476 701 444]
email sekce: krize@gay.iniciativa.cz 
email ‰éfa sekce: lubomir.slapka@gay.iniciativa.cz 

SSeekkccee ppoosskkyyttuujjee zzeejjmméénnaa::
• provozování Linky du‰evní tísnû GI formou telefonické krizové in-
tervence na 035/770 14 44 [476 701 444] (provoz nonstop) s profesi-
onálním t˘mem nebo na e-mailu lliinnkkaa..ppoommooccii@@ggaayy..iinniicciiaattiivvaa..cczz
• rady v rámci bezplatné psychologické poradny GI ve spolupráci se
‰piãkov˘mi odborníky dané problematiky z celé republiky (coming

out - sebepfiijetí, rodina, zamûstnání, ‰kola, vojna, jinakost a víra,
partnerské vztahy, HIV/AIDS a drogy)
• bezplatné anonymní testování na virus HIV 
• bezplatné anonymní testování na Ïloutenky typu B a C 
• konzultace v oblasti drogov˘ch závislostí 

* S E K C E  P R E V E N C E  H I V / A I D S  G I
‰éf: MMUUDDrr.. IIvvoo PPrroocchháázzkkaa
adresa: Sexuologick˘ ústav, Karlovo nám. 2, 120 00 Praha 2 
tel.: 02-24 96 63 79 [224 966 379], e-mail sekce: hiv.aids@gay.iniciativa.cz 
e-mail ‰éfa sekce: ivo.prochazka@gay.iniciativa.cz 

SSeekkccee uussiilluujjee zzeejjmméénnaa::
• o udrÏení nízkého v˘skytu HIV infekce v gay komunitû i celé spoleã-
nosti roz‰ifiováním bezpeãnûj‰ích sexuálních praktik a zdravého Ïi-
votního stylu 
• o sniÏování rizika ostatních sexuálnû pfienosn˘ch chorob 
• o obranu lidsk˘ch práv HIV pozitivních a ostatních ohroÏen˘ch 
• o ‰ífiení odborn˘ch zdravotnick˘ch poznatkÛ do ‰ir‰í vefiejnosti 
• o sexuologickou poradnu - sseexx..ppoorraaddnnaa@@ggaayy..iinniicciiaattiivvaa..cczz (informa-
ce o v˘skytu HIV, riziku pfienosu, prÛbûhu choroby a moÏnostech
léãby, o prevenci a moÏnostech léãby jin˘ch sexuálnû pfienosn˘ch
chorob, o problémech sexuálního Ïivota)

* Z A H R A N I â N Í  S E K C E  G I
‰éf: KKvvûûttoossllaavv HHaavvllííkk
adresa: Gay iniciativa v âR, SenováÏné nám. 2, 110 00 Praha 1 
tel.: 0606-645 113, e-mail sekce: zahranici@gay.iniciativa.cz 
e-mail ‰éfa sekce: kvetoslav.havlik@gay.iniciativa.cz 

SSeekkccee uussiilluujjee:: 
• o spolupráci s mezinárodními g/l organizacemi ILGA a IGLYO, jichÏ
je GI v âR ãlenem
• o monitoring informací o Ïivotû g/l komunity ve svûtû poskytování
základního informaãního servisu ze zahraniãí
• o souãinnost s organizátory velk˘ch zahraniãních akcí (Europride,
Eurogames, Gay Games) a mezinárodních akcí pofiádan˘ch v âR
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• OOssoobbnníí kkoonnttaakktt::
Komunitní centrum LGB mládeÏe, Kounicova 3, Brno

• PPoo‰‰ttoovvnníí aaddrreessaa:: STUD Brno, ·mejkalova 75, 616 00 Brno
• TTeelleeffoonn:: 05-49 21 27 28 [549 212 728]
• mmoobbiill:: 0608-52 22 85, 0603-71 78 40 
• EE--mmaaiill:: stud-brno@seznam.cz, iinntteerrnneett:: http://www.stud.cz
• BBaannkkoovvnníí ssppoojjeenníí:: âSOB a. s. – 153432736/0300

STUD je sdruÏení gayÛ a lesbiãek, pfiedev‰ím studentÛ brnûnsk˘ch
vysok˘ch a stfiedních ‰kol. Od svého vzniku v dubnu 1995 usiluje 
o dosaÏení plného právního i faktického zrovnoprávnûní homosexu-
álních obãanÛ v âR s ostatními ãleny spoleãnosti. 

STUD pofiádá pravidelná kklluubboovváá sseettkkáánníí pprroo mmllaaddéé lliiddii s homosexu-
ální a bisexuální orientací, pfiátele a dal‰í zájemce o danou tematiku.
Akce se konají od fiíjna do ãervna kaÏd˘ ãtvrtek veãer v Komunitním
centru LGB mládeÏe. 

KKoommuunniittnníí cceennttrruumm lleessbbiicckkéé,, ggaayy aa bbiisseexxuuáállnníí ((LLGGBB)) mmllááddeeÏÏee vzniklo
v fiíjnu 2001. SlouÏí jako kanceláfi sdruÏení a nabízí také knihovnu, 
videotéku, audiotéku a informaãní sluÏby pro vefiejnost. 

Sídlí na adrese: Kounicova 3, Brno (zvonek „STUD“). 
SSttuuddnnaa je nekomerãní mûsíãník brnûnsk˘ch lesbiãek a gayÛ, jehoÏ
prostfiednictvím STUD poskytuje informace o svojí ãinnosti, o Ïivotû
g/l komunity v Brnû, v âeské republice i v zahraniãí. Pfiedplatné mû-
síãníku je moÏno zafiídit na uveden˘ch kontaktech. 

DDaall‰‰íí rreeaalliizzoovvaannéé pprroojjeekkttyy::
• kaÏdoroãní âesko-slovenské setkání gayÛ, lesbiãek a pfiátel 
• pfiehlídka filmÛ Duha nad Brnem – od roku 2002 gay & lesbian film 

festival MEZIPATRA
• Gay man âR 1998 a 2000 

(spoleãensk˘ galaveãer s volbou nejsympatiãtûj‰ího gaye)
• International AIDS Candlelight Memorial – Svûtlo pro AIDS
• Gay a lesbická linka pomoci 

(anonymní poradna na telefonním ãísle 05-49 21 27 27 [549 212 727])

ââiinnnnoosstt ssddrruuÏÏeenníí ppooddppoorruujjee Velvyslanectví Nizozemského království,
Program Evropské unie - MládeÏ, Ministerstvo zdravotnictví âR, Mi-
nisterstvo kultury âR, Statutární mûsto Brno, Charles S. Mott Foun-
dation (Hnutí Duha) a dal‰í soukromé osoby. Dûkujeme.

STUD Brno www.stud.cz
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linka pomoci




