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pedmluva k prvnímu vydání v roce  / 9

PŘEDMLUVA K PRVNÍMU 
VYDÁNÍ V ROCE 2002

Předkládáme vám první českou odbornou monografi i, zabývající se transse-
xualitou. Toto téma čekalo na zpracování dlouho. I sám problém transsexuality stojí 
často na okraji zájmu společnosti laické i odborné jako problém týkající se promilové 
části populace, jako problém komplikovaný a nepříliš atraktivní. Podobně jako se sami 
transsexuální lidé ocitají kvůli svému životnímu zatížení na okraji skupin, společenství, 
komunit i celé společnosti – izolováni sami svou nejistotou, vyděleni okolím pro svou 
obtížně pochopitelnou jinakost.

Po odborné stránce jsme navazovali na dlouholetou činnost pražského Sexuologického 
ústavu, jehož odborníci (Šípová, Brzek, Hubálek, Zvěřina aj.) publikovali odborné texty, 
zabývající se transsexualitou, v minulých desetiletích. Čerpali jsme i ze zahraničních prací 
a z vlastních klinických zkušeností. Rozhodli jsme se též neomezit pohled na úzce medi-
cínský a dali jsme prostor i oborům příbuzným, ve snaze pojmout problém transsexuality 
komplexně, tak, jak to ostatně vyžaduje moderní holistické pojetí medicíny.

Díky tomu, že se na práci podílel poměrně velký počet autorů a spoluautorů, bylo 
třeba v základních pojmech sjednotit terminologii. Rozhodli jsme se používat především 
termín transsexuální lidé a transsexuální klienti. Proto také v příčestí minulém užíváme 
v těchto souvislostech tvar mužský životný. Vyhnuli jsme se tím komplikacím a nejasnos-
tem, které by nutně vznikaly, pokud bychom chtěli rozlišit koncovky dle rodu. Dále jsou 
použity pro obě skupiny transsexuálních lidí zkratky FtM (female to male) a MtF (male to 
female). Termínům transsexuál či transsexuálka jsme se snažili vyhnout především proto, 
že by bylo vždy potřeba vysvětlovat, zda použitý rod byl vybrán dle biologického nebo 
psychického pohlaví, před či po přeměně. Zkratka HBIGDA znamená Harry Benjamin 
International Gender Dysphoria Association, tedy mezinárodní organizaci zabývající se 
transsexualitou. SOC je zkratka pro Standards Of Care For Gender Identity Disordes, tedy 
mezinárodně uznávané standardy péče pro poruchy pohlavní identity. ICD (International 
Classifi cation of Deseases, tedy Mezinárodní klasifi kace nemocí, ve zkratce MKN 10, což 
znamená její desátou revizi) a DSM (Diagnostical and Statistical Manual, který je její 
americkou obdobou), jsou mezinárodně platné klasifi kace poruch a nemocí.

Monografi e je určena odborníkům, zabývajícím se problémem transsexuality napříč 
medicínskými obory. Může být vodítkem pro kolegy z oborů první linie a všech pomáhají-
cích profesí, kteří se s transsexuálními klienty setkávají často jako první a jejich postoj bývá 
někdy i určující pro další osud klientů. Dostatek informací zde najdou i studenti středních 
a vysokých škol. Monografi e je souhrnným studijním materiálem i zdrojem poznatků 
pro jejich budoucí odbornou praxi. V neposlední řadě jsme mysleli i na naše současné či 
budoucí transsexuální klienty. Snad jim naše kniha bude pomocníkem při hledání sebe 
sama a průvodcem při nelehké cestě k vyřešení jejich problému. Jejich blízkým pak může 
být oporou, která umožní pochopit a akceptovat odlišnost transsexuálních lidí.

Za autorský tým H. Fifková
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pedmluva ke druhému vydání / 11

PŘEDMLUVA KE DRUHÉMU VYDÁNÍ

Předkládáme vám druhé, rozšířené vydání monografi e o transsexualitě. Původní 
text byl aktualizován v rámci stávajících kapitol a byly přidány některé kapitoly nové. 
Nesmírně si vážíme toho, že jsme mohli do monografi e zařadit rozsáhlý text předních 
světových odborníků v oboru transsexuality Peggy T. Cohen-Kettenis a Friedemanna 
Pfäffl  ina, týkající se poruch pohlavní identity v dětství a dospívání. Text jsme zařadili 
v plném znění a nijak jsme do něj nezasahovali. Za jeho vynikající překlad patří dík 
Daniele Orlando. Nově je uvedena též kapitola, mapující vývoj transsexuality v ČR od 
roku 1942. Významných úprav doznal text pojednávající o právních aspektech, a to díky 
spolupráci s Olgou Pechovou, která ho rozšířila a výrazně aktualizovala o poznatky, týkající 
se současného stavu a změn nejen v rámci ČR, ale i v kontextu evropského práva. Patrik 
Paulis podstatným způsobem upravil text pojednávající o mastektomii u FtM a spolu-
pracoval na vzniku další nové kapitoly týkající se doplňkových léčebných a estetických 
zákroků u MtF. Součástí této kapitoly je též text kolegyň Kláry Anny Mazánkové a Hany 
Čechové pojednávající o hlasové péči u MtF. Za spolupráci chceme dále poděkovat Niki 
Matouškové za cenné poznámky týkající se estetických zákroků, Martině Štěpánkové za 
významnou pomoc při editaci textu o evropském právu a našim původním spoluautorům 
Pavlíně Marešové, Zdeňku Riegerovi a Jiřímu Skoblíkovi za úpravy a rozšíření svých pů-
vodních textů. Proces přeměny prodělala i organizace HBIGDA, ze které se stává WPATH 
(Th e World Professional Association for Transgender Health). Hezké čtení!

V Praze, 7. 1. 2008
Za autorský tým H. Fifková

Transsexualita.indd   11Transsexualita.indd   11 18.7.2008   13:11:4218.7.2008   13:11:42



Transsexualita.indd   12Transsexualita.indd   12 18.7.2008   13:11:4218.7.2008   13:11:42



pohlavní identita / 13

1. POHLAVNÍ IDENTITA

I. Procházka, P. Weiss

Pohlaví každého člověka je určováno na několika úrovních (Gooren, 1990). 
Základní je pohlaví genetické, které je dáno pohlavními chromozomy. U savců, tedy 
i u člověka, znamená přítomnost chromozomů X a Y pohlaví samčí a naopak přítomnost 
dvou chromozomů XX pohlaví samičí. Na těchto chromozomech se nacházejí geny, 
které rozhodují již v rané fázi embryonálního vývoje o formování pohlavních žláz (varlat 
u mužů a vaječníků u žen) z původně indiferentní genitální lišty. Hovoříme o pohlaví 
gonadálním nebo anatomickém. Vzácně se objevují jedinci, kteří mají žlázy obou pohlaví, 
zpravidla jedny méně vyvinuté. U nich se jedná o pravý hermafroditismus. Pohlavní žlázy 
jsou již během nitroděložního života aktivní a jimi produkované hormony se podílejí 
na utváření vnitřních i zevních pohlavních orgánů, tedy na formování genitálního nebo 
fenotypického pohlaví. Podle vzhledu zevního genitálu se zpravidla po narození určuje 
pohlaví novorozence, tedy pohlaví úředně přidělené. Poruchy, při nichž jsou pohlavní 
orgány nejasně diferencovány, se nazývají pseudohermafroditismus.

Ve druhém trimestru nitroděložního života plodu se zřejmě působením fetálních 
androgenů vytvářejí základy pohlavní identity v části mezimozku – hypothalamu. Úzce 
souvisejí s tak zvaným neurohypothalamickým pohlavím, tedy rozdílným vylučováním 
řídících pohlavních hormonů – gonadotropinů, které se u mužů a žen liší. Psychické 
pohlaví pak vyjadřuje skutečnost, zda se člověk cítí být mužem nebo ženou.

Pohlavní identita vyjadřuje subjektivně vnímaný pocit sounáležitosti či naopak roz-
poru s vlastním tělem, s jeho primárními a sekundárními pohlavními znaky, i se sociální 
rolí přisuzovanou danému pohlaví. Má kognitivní i emocionální komponentu, odráží 
se v myšlení, cítění i chování jedince včetně jeho profese, zájmů, společenských vztahů. 
Vedle biologické podmíněnosti se uplatňují i kulturní vlivy, protože existují společenství, 
která jeden způsob chování označují za maskulinní, a jiná, která totéž jednání považují 
za femininní rys. S překonáváním omezení tradiční patriarchální společnosti se ve vy-
spělých zemích zmírňují kulturně specifi cké rozdíly mezi pohlavími, nicméně zůstávají 
zachovány projevy biologické a psychologické odlišnosti. Typickými psychologickými rysy 
přisuzovanými maskulinitě (ať už objektivně existujícími nebo vytvořenými na základě 
kulturních stereotypů) jsou dominance, asertivita, pozitivismus, prostorová představivost 
a schopnost rychle se rozhodovat, pro ženy jsou pak v tomto pojetí typické submisivita, 
emocionalita, empatie, lepší verbální dovednost.

Zevní projevy pohlavní identity nazýváme pohlavní rolí. Tento termín poprvé použil 
John Money v roce 1955 (Reid, 1993). Při jejím formování v období vývoje se vedle 
biologických a psychogenních aspektů uplatňuje i vliv rodičů. Naplnění či naopak ne-
naplnění očekávání v odpovídající pohlavní roli u dítěte se více promítá do jeho vztahu 
s otcem než s matkou. Tím si vysvětlujeme některé problémy transsexuálů i homo sexuálů, 
kteří prožívají vztahy s otcem častěji hůře než jejich sourozenci (Levine a Lothstein, 
1981). To, jak se k dítěti chová jeho nejbližší okolí již od raného dětství, buď přispívá 

Transsexualita.indd   13Transsexualita.indd   13 18.7.2008   13:11:4218.7.2008   13:11:42



14 / transsexualita

ke každodennímu potvrzování jeho pohlavní identity, nebo může prohlubovat budoucí 
konfl ikt či nejistotu v této oblasti.

Ontogeneticky předpokládáme schopnost uvědomit si a vyjádřit svou pohlavní identi-
tu v předškolním věku, obvykle před čtvrtým rokem života. Za kritické období při jejím 
dotváření lze považovat věk kolem druhého roku (Leinbach a Fagot, 1986). Později ve 
školním věku je vědomí pohlavní dichotomie potvrzováno zejména tak zvaným homoso-
ciálním chováním, tedy vyhledáváním přátel stejného pohlaví, a naopak odmítáním nebo 
lhostejností k pohlaví opačnému. Součástí těchto vztahů je i formování typických zájmů 
a vyhledávání her pohlavně typických. Ještě výraznější diferencující faktor je nezájem 
o aktivity tradičně náležející pohlaví opačnému. Přestože se i tady uplatňují psychoso-
ciální faktory, zejména vliv otců a vrstevníků, je tento výběr usměrňován především již 
vzniklou pohlavní identitou na nevědomé úrovni. Mezi sexuálně odlišné záliby patří 
u chlapců bojové sporty (fotbal, hokej, zápas) a technické zájmy (auta, motory, elektroni-
ka). K dívkám patří spíše panenky, hry na domácnost, domácí práce, oblékání, ze sportů 
spíše neagresivní hry. Kromě toho samozřejmě existují záliby společné oběma pohlavím 
(například četba, počítačové hry). Tyto postoje se mění až v období puberty pod vlivem 
rozvoje sexuálních citů, experimentování a tužeb, nicméně určité rozdíly v zájmech a psy-
chických schopnostech přetrvávají mezi oběma pohlavími po celý život.

V češtině v souvislosti s rozdíly mezi muži a ženami hovoříme o pohlavní identitě. 
V angličtině se setkáváme s rozdílným označením pro rod (gender) a pro pohlaví (sex). 
Pro obtížnost překladu výrazu gender do českého jazyka se tento termín začíná přejímat 
i do češtiny. Pro některé ne zcela jednoznačné poruchy pohlavní identity, případně pro 
jejich souhrn, se tak někdy užívá název gender dysforia nebo transgenderismus, pro 
jejich nositele pak užívá Spencerová český termín „translidé“. Gender dysforii (rozladu) 
lze charakterizovat jako pocit subjektivně vnímané nepohody, která souvisí s neshodou 
mezi pohlavní identitou na jedné straně a svou pohlavní rolí a biologickým pohlavím na 
straně druhé. Transsexualita pak představuje nejvýraznější formu gender dysforie.

1.1 K HISTORII POJMU

Z historie jsou první zpráv o chování, které připomíná poruchy pohlavní identity, 
známy již z antiky. Herodotos tak popsal chorobu u Skythů, národa obývajícího severní 
pobřeží Černého moře. Někteří muži se oblékali do ženských šatů, vykonávali ženské 
práce a vyznačovali se ženským chováním a charakterem. Většinou zastávali roli kněžek. 
Z této oblasti také pocházejí informace o Amazonkách, které si uřezávaly prs, aby mohly 
lépe střílet z luku. Z antiky rovněž pochází obraz Hercula oblečeného v ženských šatech 
a sloužícího královně Omphale, která naopak vystupovala jako muž. V ženských šatech 
byl také někdy zobrazován Bakchus.

Snad nejznámějším příkladem pravděpodobného transsexuálního chování ve středo-
věku je legendární Johanka z Arcu. Katolickou církví odmítaná legenda o papežce Janě 
popisuje příběh ženy z 9. století, která se převlékala za muže a jako Ioannes Anglicus 
získala nejvyšší církevní hodnost. Ve Francii bylo chování blízké transsexualitě popsáno 
u bratra krále Jindřicha III., u abbého z Choisy (1644–1724) a diplomata Chevalier d´Eon 
de Beaumont (1728–1810). Od něj se odvozuje vzácnější pojmenování transvestitismu 
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eonismus. V 18. století se welšští rebelové oblékali do ženských šatů a oslovovali se jako 
sestry. Spisovatel Fielding napsal povídku Ženský manžel (Female Husband) o ženě, která 
se vydávala za muže a oženila se s jinou ženou.

Z transkulturálního hlediska lze považovat různé změny a poruchy pohlavní identity 
za všudypřítomný fenomén. Bylo by však unáhlené všechny podobné projevy označovat 
za transsexualitu nebo za jinou poruchu pohlavní identity, jelikož kulturně antropologické 
výzkumy svědčí o značné variabilitě a kulturní rozmanitosti podobného chování.

Antropolog Gregersen popisuje několik kultur, které akceptovaly nekonformní cho-
vání vzhledem k pohlavní identitě, tedy chování lidí, kteří vystupují v opačné pohlavní 
roli. Tento jev nazývá paticismus.

Projevy připomínající transsexualitu byly popisovány i u nativních Američanů. Tito 
lidé se v původním jazyce nazývali Dvojí duch, vžitější je pojmenování berdaši. Řada 
indiánských kmenů takové chování nejen tolerovala, ale tito lidé měli často značnou moc 
jako šamani a mohli uzavírat i manželství s osobou stejného tělesného pohlaví. Feinberg 
(2000) popisuje ve svém díle Pohlavní štvanci výskyt této změněné identity u současných 
Indiánů. Z dalších kultur se podobné chování vyskytuje u sibiřských národů – Čukčů, 
Aleutů a také na indonéských, fi lipínských ostrovech a v Barmě. V Indii existuje zvláštní 
kasta božských hidžrů. Starší z jejich společenství jim amputují penis, varlata a šourek, 
v poslední době prý užívají i ženské hormony. Ve společnosti plní náboženskou roli, ně-
kdy jsou i prostituty. V arabských zemích se může biologický muž zvaný xanith chovat 
jako žena a sdílet s nimi jejich společenství. Maroko a Singapur jsou mezi zeměmi třetího 
světa uznávanými centry, kde i mnoho zahraničních turistů (například Japonci) prodělává 
přeměnu pohlaví nebo alespoň operační zákroky.

Sexuologie zprvu nerozlišovala mezi transvestitismem a transsexualitou (Blanchard, 
1989). Kraff t-Ebbing syndrom pravděpodobného transsexualismu nazýval „metamor-
phosis sexualis paranoica“. Z hlediska specifi ckého vývoje názorů na tuto poruchu 
popisuje hlavní body v historii transsexualismu Bullough (1987). V roce 1897 balti-
morský lékař Howard uveřejnil případ muže, který se popisoval stejně jako dnešní 
transsexuálové. Marcuse v roce 1916 a o šest let později Hirschfeld referovali o takové 
poruše identity, že zvažovali možnost provedení přeměny pohlaví včetně chirurgických 
zákroků (Pauly, 1974a). Termín „transsexuální“ uvedl v roce 1923 Hirschfeld a po-
prvé jej v roce 1949 použil Cauldwell. V roce 1926 Müsham a v roce 1931 Abraham 
referovali o pacientovi, který jako první podstoupil chirurgické výkony, směřující ke 
změně pohlaví.

Za první případ kompletní přeměny pohlaví je považována Hamburgerova kazuistika 
z roku 1953. Autor referoval o případu Christine Jorgensenové. Nicméně už několik 
let předtím byly podobné přeměny provedeny v Německu a USA. Hamburger ve svém 
případě ještě používal výraz transvestitismus. Po medializaci dostal autor 465 žádostí 
o provedení dalších přeměn pohlaví (Bullough, 1975).

Termín transsexualismus zpopularizoval v 50. a 60. letech Harry Benjamin (Schaefer 
a Wheeler, 1995). Benjamin je obecně považován za „otce transsexualismu“. Poruchám 
pohlavní identity se věnoval celých 30 let svého profesionálního života, od roku 1948 
až do ukončení své aktivní činnosti v roce 1978. V rámci transvestitismu vymezil nový 
syndrom, u něhož byly zřejmé hluboké změny osobnosti v oblasti pohlavní identi-
ty. Na základě jeho výzkumů byl transsexualismus později vymezen jako samostatná 
 porucha.
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1.2 DEFINICE TRANSSEXUALITY

Z mnoha defi nic transsexualismu bychom zde chtěli uvést alespoň některé. Podle 
Meyera (1974) existují čtyři základní charakteristiky, které musí pacient vykazovat, aby 
mohla být diagnostikována transsexualita:

Pocit nevhodnosti nebo nepřiměřenosti anatomicky dané pohlavní role. 
Víra, že změna role povede ke zlepšení. 
Výběr sexuálních partnerů téhož anatomického pohlaví a chápání sama sebe jako  
heterosexuála.
Touha po chirurgické změně pohlaví. 

Podle Brzka a Šípové (1979) je diagnóza transsexuality založena na zjištění, že se klient 
od dětství identifi koval s opačným pohlavím a podle toho se také choval.

Jak uvádějí Kuiper a Cohen-Kettenis (1988), transsexualismus je nejextrémnějším 
vyjádřením pohlavní rozlady (gender dysphoria). Ta je považována za základní znak všech 
poruch pohlavní identity a je defi nována jako „pocit nepohodlí, který osoba připisuje 
neshodě mezi svou pohlavní identitou (subjektivně prožívaným pohlavím) na jedné straně 
a svou pohlavní rolí a biologickým pohlavím (primárními a sekundárními pohlavními 
znaky) na straně druhé“.

Jak dále tvrdí Meyer a Kapfhammer (1995), transsexualita v jádru označuje zadržo-
vanou rozepři nebo pocit nepříslušnosti k vlastnímu pohlaví. Transsexuálové mají jed-
noznačné chromozomální pohlaví a netrpí ani žádným dosud identifi kovaným tělesným 
(chromozomálním) onemocněním. Cítí se chyceni ve falešném těle a pudově pociťují 
silnou touhu po změně pohlaví.

Podle našeho názoru ne příliš šťastná defi nice Evropského parlamentu (Delvaux, 1993) 
defi nuje transsexualitu jako syndrom charakterizovaný dvojí osobností (dual personality), 
na jedné straně fyzickou a na druhé psychickou. Tato dvojí osobnost se pak vyskytuje 
společně s hlubokým přesvědčením o příslušnosti k opačnému pohlaví, takže transsexuál 
naléhá na odpovídající úpravu svého těla. I podle této defi nice jde o trvalý, nezaviněný 
a nezměnitelný stav.

Transsexualita je podle ofi ciálně platné Mezinárodní klasifi kace nemocí (ICD 10) 
vedena pod diagnózou F64.0 a je defi nována jako stav jedince, který si přeje žít a být 
akceptován jako příslušník opačného pohlaví. Obvyklý je zde pocit nespokojenosti 
s vlastním anatomickým pohlavím nebo pocit jeho nevhodnosti a přání hormonál-
ního léčení a chirurgického zásahu, aby jeho/její tělo odpovídalo (pokud možno) 
preferovanému pohlaví. Transsexuální identita by měla trvat alespoň dva roky – ne-
smí být projevem duševní poruchy (zejména schizofrenie) ani nesmí být sdružena 
s intersexuální, genetickou nebo chromozomální abnormalitou.

Jak plyne z uvedených citací, již samotná defi nice transsexuality je poněkud aty-
pická, protože podstatnou součástí diagnózy je velmi subjektivní údaj, jako je přání 
pacienta (Pfäffl  in, 1999). Nicméně sexuologické vyšetření musí být zaměřeno nejen na 
pouhé potvrzení doby trvání motivace pacienta, ale musí se zaměřit na typické známky 
transsexuálního vývoje, objektivizovat anamnestická data a zhodnotit diferenciální 
diagnostiku. Důležitou a nezbytnou součástí diagnostického procesu je spolupráce 
s psychologem.
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1.3 VÝSKYT TRANSSEXUALISMU V POPULACI

Neexistuje přesná evidence výskytu transsexualismu a ani ostatních poruch po-
hlavní identity. Jednak proto, že ne každý takový jedinec vyhledává lékařskou péči, roli 
však může hrát i skutečnost, že je mnohdy obtížné, především při krátkém kontaktu, 
spolehlivě stanovit diagnózu. Zejména skupina transsexuálních lidí MtF (male to female) 
je svými klinickými projevy výrazně heterogenní v porovnání s FtM (female to male).

Mezinárodní nadace pro gender vzdělávání z Massachusettes odhaduje počet osob 
s poruchou pohlavní identity v populaci jako rovnoměrný u obou pohlaví ve frekvenci 
1:1600 obyvatel. To je 20–60krát více než počet osob, které dokončily přeměnu pohlaví 
podle Americké psychiatrické asociace (Rothblatt, 1993). Je ovšem třeba vzít v úvahu rela-
tivně krátkou dobu 50 let, kdy tato konverzní léčba existuje. Postoje terapeutů k žádostem 
transsexuálních pacientů o přeměnu pohlaví nebyly vždy vstřícné, navíc obavu klientů 
mohlo vyvolávat i sociální stigma spojené s podstoupením změny pohlaví. V zemích, kde 
zdravotní pojišťovny nehradí tuto léčbu (některé typy pojištění v USA) nebo ji hradí jen 
částečně (Rakousko, Velká Británie), limituje počty žadatelů i fi nanční hledisko.

Ze západoevropských studií byl první odhad prevalence proveden ve Švédsku Walin-
derem (1968). Ten odhadl zastoupení FtM v populaci jako 1:103 000 a MtF 1:37 000. 
Podobné počty uváděla i britská studie ze 70. let. Holandská studie z 80. let však už 
předpokládala přibližně dvakrát vyšší výskyt transsexuálních jedinců v populaci (Eklund 
a spol., 1988) a v 90. letech došlo ještě k dalšímu zvýšení odhadu. Poslední údaj hovoří 
o 1:11 900 u MtF transsexualismu a 1:30 400 pro transsexualismus FtM (Bakker a spol., 
1993). Nejvyšší výskyt transsexuálů uváděl Tsoi ze Singapuru (1988). Ten v roce 1988 
odhadl jejich počet v populaci na desetinu promile.

1.4 SITUACE VE SVĚTĚ

Transsexualismus a přeměna pohlaví nejsou ve všech zemích stejně kladně ak-
ceptovány. Podle amerického trestního zákona mohlo být převlékání se do šatů opačného 
pohlaví hodnoceno jako podvod (Blackstone, 1978). Teprve v 80. letech 20. století bylo 
uznáno, že mezi oběti nacistické perzekuce, které byly označované růžovým trojúhelní-
kem, patřili i transsexuálové a lidé s nevyhraněnou pohlavní identitou. Některé země po-
važují provádění přeměny pohlaví za neetický lékařský zákrok a jejich transsexuální jedinci 
vyhledávají liberálnější státy, které zákrok umožní (například Holandsko nebo Singapur). 
Je zajímavé, že donedávna byli skeptičtí k přeměně pohlaví i slovenští kolegové, proto 
se dříve mnoho slovenských transsexuálů stěhovalo do Čech. Molčan (1989) považoval 
chirurgickou léčbu transsexuality za nevypočitatelnou z hlediska jejího psychosexuálního 
efektu. Podle posledních zpráv se však i tam situace změnila a v roce 2001 byly chirurgické 
konverze opět umožněny.

Právní změny jsou v některých zemích upraveny zvláštním zákonem (Německo, Švéd-
sko, Itálie, Holandsko a Turecko), v jiných se využívá stávajících zákonů a precedenčních 
rozhodnutí (USA, Británie, Francie).

V rámci Evropské unie existuje široká variabilita postojů k řešení transsexualismu 
(Delvaux, 1993). Extrémním příkladem je Portugalsko, kde Nejvyšší soud nepovolil 

Transsexualita.indd   17Transsexualita.indd   17 18.7.2008   13:11:4218.7.2008   13:11:42



18 / transsexualita

provést právní přeměnu pohlaví. Sňatky transsexuálních lidí po přeměně pohlaví nejsou 
v mnoha zemích běžně povolovány. Kromě naší republiky je umožňuje Holandsko a Lu-
cembursko, nejsou však možné například v Británii, Itálii a Francii.

Francie dlouho vzdorovala snahám transsexuálních jedinců o dosažení právní změny 
pohlaví po provedení přeměny, až v roce 1992 v precedenčních případech rozhodl ve 
prospěch transsexuálů Evropský soud. Právní změnu po přeměně pohlaví ani změnu jmé-
na dosud neumožňuje Velká Británie. Německý zákon umožňuje transsexuálním lidem 
zvolit tzv. malé řešení, tedy pouhou změnu jména a hormonální terapii bez provedení 
operačních změn, a velké řešení, tedy kompletní přeměnu pohlaví včetně právní změny 
(Langer a Hartmann, 1997). Dánsko a Norsko umožňují provedení operací transsexuál-
ním klientům podle starších zákonů o dobrovolné kastraci a sterilizaci. Švédsko vyžaduje 
před provedením operací souhlas administrativního orgánu.

Transsexuálové jsou vystaveni většímu riziku diskriminace a jejich práva nejsou zpravi-
dla dostatečně právně zajištěna. Článek 14 Evropské charty lidských práv neřadí pohlav-
ní identitu mezi třináct podmínek, které nepřipouštějí diskriminaci. Tento nedostatek 
částečně napravuje Doporučení parlamentního shromáždění Rady Evropy č. 1117/1989 
o diskriminaci transsexuálů, které doporučuje, aby členské státy přiznaly transsexuálům 
stejná základní práva a svobody. Vedle rizik typických pro všechny tradiční menšiny bývají 
transsexuálové častěji diskriminováni v zaměstnání, pokud se jejich zaměstnavatel dozví, 
že v blízké budoucnosti plánují provedení přeměny pohlaví, a tedy pracovní neschopnost. 
Ústavně jsou garantována práva transsexuálních osob v Jihoafrické republice, některé 
státy USA a Austrálie ve svých zákonech rovněž řadí jako antidiskriminační podmínku 
pohlavní identitu.

Různé přístupy jsou také v praxi zdravotních pojišťoven. V USA některé pojišťovny 
neproplácejí výkony související s přeměnou pohlaví, v Británii si hradí klienti hormonální 
terapii, v Rakousku částečně psychoterapii, která je podmínkou pokračování přeměny 
pohlaví. Naopak plně je hrazena přeměna pohlaví v Holandsku.

V řadě zemí existují společenské organizace transsexuálních jedinců či jiných osob 
se změněnou pohlavní identitou. Jejich nadnárodní organizací je International Gender 
Transient Affi  nity sídlící v Anglii, řada organizací je zastoupena i v Mezinárodní organizaci 
lesbických žen a gayů (ILGA).
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2.  VÝVOJ V OBLASTI TRANSSEXUALITY 
V ČESKÉ REPUBLICE

P. Weiss, H. Fifková, I. Procházka

Dosud ne spolehlivě vysvětleným jevem je fakt, že mezi transsexuálními klienty, 
kteří podstoupili přeměnu pohlaví, převažují v západní Evropě a v USA jedinci MtF (je 
jich přibližně třikrát více), zatímco ve střední Evropě (Česká republika, Polsko, Bulhar-
sko, ale i Německo) převažovali lidé s transsexualitou FtM (dokonce v poměru až 5:1) 
(Brzek a Šípová, 1983, Godlewski, 1988). Lze však přitom předpokládat reálně vyrov-
naný vzájemný poměr pohlaví (Landén a spol., 1996). Jako příčina tohoto nepoměru se 
předpokládal vliv odlišných společenských poměrů, obtížnější společenské prosazování 
jedinců MtF v tehdejších podmínkách socialistických států. Roli však mohly hrát i rozdíly 
v diagnostických kritériích.

Pro ověření trendů v prevalenci a v terapii po politických změnách v naší zemi po roce 
1989 jsme v letech 2005 a 2006 provedli census týkající se zastoupení transsexuální klien-
tely na dvou pražských sexuologických pracovištích, které zajišťují léčbu pacientů s touto 
diagnózou pro celou Prahu s okolím, ale i pro naprostou většinu pacientů z ostatních částí 
republiky. Na základě výpisů z chorobopisů založených od roku 1942 do poloviny roku 
2006 jsme ve svém výzkumu sledovali především počty příchozích pacientů v jednotlivých 
letech, jejich diagnózu (především z hlediska zastoupení FtM a MtF), jejich věk, stav, zda 
měli děti, délku terapie v měsících a to, zda došli až k operativní přeměně pohlaví.

Počty pacientů FtM a MtF, kteří zahájili léčbu v jednotlivých letech sledovaného 
období, jsou uvedeny v grafu č. 1, v grafu č. 2 jsou pak uvedeny počty pacientů, kteří 
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Graf č. 1 Počty pacientů v jednotlivých letech sledovaného období
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dospěli až k operativní a úřední změně pohlaví (tedy ne počty přeměn v daném roce, tedy 
například pacient z roku 1942 mohl dospět k přeměně až v sedmdesátých letech). Počty 
nových pacientů jsou úplné do počátku roku 2006, počty těch, kteří dospěli až k přeměně, 
jsou vzhledem k současné délce léčby (jeden až tři roky) validní do roku 2003.

Výsledky svědčí o tom, že mezi rokem 1942 a začátkem roku 2006 bylo registrováno 
celkem 761 jedinců s diagnózou porucha pohlavní identity, z toho 269 MtF a 492 FtM. 
K přeměně pohlaví dospělo ve sledovaném období celkem 331 z nich (77 MtF a 254 
FtM), tedy 44 %.

Z grafů je patrné, že ke změnám v počtu nových pacientů i ke změnám v počtu těch, 
kteří dospěli až k přeměně pohlaví, docházelo v České republice především v obdobích 
po politickém uvolnění – nejdříve k mírnému nárůstu došlo po roce 1968 a podruhé 
k výraznému a trvalému nárůstu po změně systému v roce 1989. Tyto změny se pak 
odrazily nejen v počtu pacientů, ale i v jejich složení a sociodemografi ckých charakteris-
tikách. Změnil se především vzájemný poměr nově příchozích pacientů z hlediska typu 
diagnózy – po roce 1989 se zvýšil počet MtF ve vztahu k FtM – zatímco před rokem 1989 
byl tento poměr 21 % ku 79 % (tedy asi 1:4), po roce 1989 to bylo 42 % ku 58 % (tedy 
téměř už vyrovnaný poměr) a v posledních letech sledovaného období se poměr nejen 
vyrovnává, ale spíše obrací (tab. č. 1). Tento rozdíl v poměru MtF a FtM před a po revoluci 
je statisticky vysoce významný (chí kvadrát 29,46, hladina významnosti 0,001).

Zatímco se složení pacientů před a po roce 1989 liší, v tom, zda pacient došel nebo 
nedošel až k operativní přeměně pohlaví, se i přes zvyšující se procento kompletovaných 
léčeb – jak plyne z tabulky č. 2 – soubory zatím statisticky významně neliší (chí kvadrát 
2,61). Pokud však zjevný trend bude i nadále pokračovat, lze očekávat v budoucnu zře-
telnější rozdíly (vyšší zastoupení těch, kteří dokončí léčbu operací).

Při bližší analýze těchto výsledků však v tom, zda pacienti dospěli až k operativní pře-
měně pohlaví v období před a po roce 1989, nacházíme rozdíly podle diagnózy (tab. 3). 
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Tab. 1 Počty nových pacientů dle diagnóz po roce 1989
celkem male to female female to male

příchozí přeměna 
pohlaví

příchozí přeměna 
pohlaví

příchozí přeměna 
pohlaví

1990 8 6 2 2 6 4

1991 13 3 6 1 7 2

1992 15 7 6 1 9 6

1993 15 8 5 0 10 8

1994 34 22 11 7 23 15

1995 35 15 12 5 23 10

1996 32 18 5 4 27 14

1997 32 17 10 3 22 14

1998 30 17 7 3 23 14

1999 35 21 12 6 23 15

2000 46 27 21 12 25 15

2001 50 30 23 10 27 20

2002 41 20 20 8 21 12

2003 44 22 22 5 22 17

2004 37 5 26 1 11 4

2005 49 1 25 0 24 1

2006 10 0 6 0 4 0

celkem: 526 239 219 68 307 171

Tab. 2 Počty pacientů, kteří dospěli až k přeměně pohlaví před a po roce 1989
přeměna pohlaví ano ne celkem

před rokem 1989 92 143 235

po roce 1989 239 287 526

celkem 331 430 761

Tab. 3  Počty pacientů, kteří dospěli až k přeměně pohlaví před a po roce 1989 
(podle diagnózy)

typ TS
přeměna pohlaví

celkem
ne ano

male to female

do roku 1989 41 9 50

po roce 1989 151 68 219

celkem 192 77 269

female to male

do roku 1989 102 83 185

po roce 1989 136 171 307

celkem 238 254 492
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Zatímco u transsexuálů MtF nezjišťujeme významné změny (chí kvadrát 3,39), pacienti 
FtM dospívají k přeměně pohlaví po roce 1989 podstatně častěji než před ním (chí kvadrát 
5,43, hladina významnosti 0,02).

V průběhu sledovaného období se měnil i průměrný věk pacientů při vstupu do léč-
by. První významný rozdíl (tab. 4) je ve vyšším věku pacientů po roce 1989 (t = 6,114, 
hladina významnosti 0,001), druhý rozdíl (tab. 5) je pak ve vyšším průměrném věku 
pacientů MtF nastupujících do terapie ve srovnání s pacienty FtM (t = 6,661, hladina 
významnosti 0,001).

Další významné rozdíly jsme pak zjistili při srovnání průměrné délky léčby od příjmu 
pacienta až k operativní přeměně pohlaví (pokud k ní došlo) v období před a po roce 
1989. Z údajů v tabulce č. 6 plyne, že po roce 1989 se průměrná délka léčby významně 
zkrátila (t = 6,670, hladina významnosti 0,001).

Jako poslední dva ukazatele jsme sledovali složení pacientů podle stavu a podle toho, 
zda mají děti. Celkové výsledky jsou uvedené v tabulce 7 a 8. Plyne z nich, že transsexuál-
ní pacienti typu MtF jsou při zahájení léčby méně často svobodní a častěji jsou i rodiči 
v původní pohlavní roli. Změny v těchto ukazatelích (stav a rodičovství) před a po roce 
1989 pak uvádíme v tabulkách 8 a 9. Zatímco v rodinném stavu pacientů po revoluci 
nedošlo k podstatným změnám (chí kvadrát 2,61), nárůst pacientů s dětmi je po roce 
1989 statisticky významný (chí kvadrát 5,09, hl. význ. 0,02).

Závěrem je tedy možné konstatovat, že politické a společenské změny vedly v České 
republice po roce 1989 i k výrazným změnám v počtu a ve složení transsexuálních pacien-
tů i v trvání léčby. Tyto změny se projevily především nárůstem počtu transsexuálů, kteří 
vyhledali odbornou pomoc (což lze jistě přičíst především celkově lepší informovanosti 
obyvatelstva o sexuálních problémech i o možnostech jejich řešení). Výrazně se rovněž 
mění složení pacientů z hlediska diagnózy – počty transsexuálů MtF a FtM se postupně 
vyrovnávají a začínají se spíše přibližovat diagnostickému složení pacientů v západní 
Evropě a v USA (bylo by z tohoto hlediska jistě zajímavé zjistit, zda se podobný trend 
objevil i v jiných bývalých komunistických zemích střední a východní Evropy). Mění se 
i sociodemografi cké složení pacientů – pomoc po revoluci vyhledávají i ti, kteří zjevně 
v minulosti na léčbu rezignovali, tedy pacienti starší a ti, kteří jsou rodiči. Poslední vý-
znamná změna pak spočívá ve výrazném zkrácení průměrné doby terapie – zatímco před 
revolucí činila téměř pět a půl roku, po roce 1989 je jsou to necelé tři roky v průměru 
a dále se zkracuje.
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Tab. 4 Věk při zahájení terapie před a po roce 1989 (v letech)
věk X SD
před rokem 1989 23,46 6,36
po roce 1989 26,91 8,82
Celkem 25,84 8,29

Tab. 5 Věk při zahájení terapie podle diagnózy (v letech)
věk X SD
MtF 28,80 10,14
FtM 24,23 6,55
celkem 25,84 8,29

Tab. 6 Délka léčby před a po roce 1989 (v měsících)
délka léčby X SD
před rokem 1989 55,03 28,60
po roce 1989 33,78 15,14
celkový průměr 39,56 21,85

Tab. 7 Stav a rodičovství dle diagnózy

typ TS
stav

celkem
svobodný/á jiný

male to female
děti

Ne 189 15 204
Ano 0 65 65

celkem 189 80 269

female to male
děti

ne 445 18 463
ano 4 23 27

celkem 449 41 490

celkem 638 121 759

Tab. 8 Stav u pacientů v době zahájení terapie před a po roce 1989
stav svobodný/á jiný
před rokem 1989 204 30
po roce 1989 434 91
celkem 638 121

Tab. 9 Rodičovství u pacientů v době zahájení terapie před a po roce 1989
děti má nemá
před rokem 1989 19 215
po roce 1989 73 452
celkem 92 667

Transsexualita.indd   23Transsexualita.indd   23 18.7.2008   13:11:4318.7.2008   13:11:43



Transsexualita.indd   24Transsexualita.indd   24 18.7.2008   13:11:4318.7.2008   13:11:43



etiologie transsexuality / 25

3. ETIOLOGIE TRANSSEXUALITY

H. Fifková, P. Weiss

Když Benjamin v 50. letech popularizoval termín „transsexualita“, prezentoval 
zároveň s tím i své přesvědčení o tom, že jde o hluboce zakořeněné jednání, které před-
pokládá nesoulad fyzického a duševního pohlaví. Poukázal také na to, že přesvědčení 
transsexuálních lidí o tom, že jsou skutečně muži a ženami s nevhodným fyzickým po-
hlavím, je opravdové a nepředstírané. Stejně tak bylo akceptováno, že totéž přesvědčení 
u ostatních osob z jejich sociálního okolí je stejně opravdové a silné (Benjamin, 1954). 
Od této doby se také datují snahy o nalezení a vysvětlení příčin vedoucích k tak závažné 
poruše, jakou bezpochyby transsexualita je. Teorie a vyslovené hypotézy můžeme rozdělit 
do dvou základních skupin. Jde o teorie, které se snaží v etiologii poruchy najít především 
psychologické mechanismy, a o teorie, které vysvětlují vznik transsexuality na základě 
biologických faktorů.

3.1 PSYCHOLOGICKÉ TEORIE

V 50. a 60. letech byly všeobecně uznávané teorie lidského vývoje založeny 
především na teorii psychoanalytické nebo vycházely z behavioristických teorií učení. 
Podle obou těchto koncepcí byl vývoj osobnosti zcela naučený, ustavený v prvních pěti 
letech života, a to především na základě výchovy a rodičovských vztahů. Pohlavní identita 
netranssexuálních a transsexuálních lidí byla považována za ustavenou stejným způsobem, 
tedy pomocí vnějších vlivů působících během prvních let života (McConaghy, 1993). Re-
prezentantem tohoto názoru byl především americký sexuolog John Money, který s Anke 
Erhardtovou vyslovili názor, že pohlavní identita je u lidí při narození nediferencovaná 
a formuje se následným pohlavním nastavením a výchovou v prvním roce života, bez 
ohledu na vnitřní i vnější charakteristiky (Money a Erhardtová, 1972).

Money a spol. (1955) použili původně etologický termín imprintingu (tedy vtištění, 
jednorázového naučení během vývojově kritických fází života) i v oblasti vývoje lidské 
pohlavní identity. Podle těchto autorů je pro vytváření sexuální identity kritické období 
mezi jedním a půl a čtvrtým a půl rokem. Výsledkem imprintingu je pak sexuální role, 
kterou autoři popisují jako souhrn toho, jak se daná osoba chová, jak mluví a jak vystu-
puje, aby získala společenský status muže či ženy. Podle této představy je pak celá sféra 
lidské sexuality (včetně identity, role, orientace) plně výsledkem učení a po uplynutí této 
kritické doby (tedy po čtyřech a půl letech života) nezměnitelná.

Známý je případ, kdy na základě teorie, že pohlavní identita je ustavena učením, 
doporučil Money operativní přeměnu z muže na ženu u sedmnáctiměsíčního chlapce 
z páru jednovaječných dvojčat, který přišel při nehodě o penis. Chlapec byl udržován na 
ženských hormonech a jeho zdánlivě dobré přizpůsobení se dané roli bylo široce popiso-
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váno jako dramatická dokumentace teorie o naučenosti role. Diamond (1982) se pokusil 
ověřit chlapcův vývoj po pubertě a zjistil, že ve skutečnosti neexistují žádná dostupná 
vědecká data, která by se tímto zabývala. To ukázalo na možné zatajování faktů, které 
mohly původní teorii ohrozit. Důkazy totiž spíše potvrzovaly, že chlapec byl ženské roli 
přizpůsoben velmi špatně.

Psychoanalytik Stoller (1971) předpokládal, že transsexualita vzniká u mužů, které 
jejich matka podporuje v ženském chování, zatímco jejich otcové se výchovy neúčastní. 
Tito muži si pak vytvoří ženskou vnitřní identitu. Podle Stollera jsou faktory způsobující 
transsexualitu u žen tyto: dítě se po narození nezdá svým rodičům dost hezké či femininní, 
a protože není dost roztomilé, matka je k dítěti emočně chladná, byť sama femininní 
dostatečně, a otec, byť maskulinní, dítě v jeho ženskosti nepodporuje. Dívka pak přebírá 
otcovu ochranitelskou roli a vytváří si mužské vzorce chování.

Buhrich a McConaghy (1978) se pokusili o ověření hypotézy rozhodujícího vlivu 
rodinné výchovy za použití zaměřeného dotazníku u různých skupin klientů. Autoři 
však nenašli signifi kantní rozdíl v rodičovských vztazích během dětství u MtF transse-
xuálů, transvestitů a ani u homosexuálů. Toto zjištění napovídá, že rodičovské vztahy 
oproti předpokladům psychologických teorií nehrají roli při vzniků různých variací či 
anomálií.

I přes hromadící se důkazy svědčící o opaku se však teorie, že si subjekty osvojují ne-
zaměnitelnou pohlavní roli učením během prvních let života, udržela (Constantinopole, 
1979, Gosselin a Wilson, 1980). Na význam učení pro vytváření pohlavní identity navíc 
upozorňují i autoři, kteří se pokoušejí o komplexnější přístup k problematice. Podle 
Bancrofta (1989) jsou sice základem sexuální identifi kace vrozené determinanty, nicméně 
roli zde hraje i koncepce sebeobrazu jako chlapce či dívky (muže či ženy), která se vytváří 
v procesu učení, a to jak učení sociálního, tak i specifi cky lidského učení kognitivního.

Někteří odborníci, kteří původně akceptovali teorii o tom, že sexuální identita je usta-
vena specifi ckým učením v dětství, však na druhou stranu nakonec přiznali příležitostnou 
roli i biologickým faktorům. Stoller (1968) popsal případ zjevně anatomicky normální 
dívky vychovávané rodiči, kteří si dívku přáli. K trpkému zklamání její femininní matky 
dítě od malička jednalo tak, jako by bylo přesvědčeno, že je chlapcem. Stoller uvedl, že 
veškeré snahy vytvořit jí ženskou pohlavní identitu selhaly. V pubertě se pak při lékařské 
prohlídce zjistilo, že se jedná o chlapce s penisem velikosti klitorisu, rozštěpeným šourkem 
a nesestouplými varlaty. Stoller uvedl, že dítě si navzdory všem společenským tlakům 
správně „uvědomovalo“, že jeho pohlavní identita je mužská.

3.2 BIOLOGICKÉ TEORIE

Koncepci organizačního vlivu androgenů v prenatálním období první publikovali 
v roce 1959 američtí autoři Phoenix, Goy, Gerall a Young (podle Zvěřiny, 1995). Samičky 
morčat, kterým podávali před narozením testosteron, vykazovaly tři základní znaky:

maskulinizaci zevního genitálu, 
neschopnost samičího sexuálního chování (i po zvýšeném přívodu estrogenů) a 
na podání androgenů v dospělosti reagovaly typicky samčím chováním. 
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Protože fetální gonády samiček neprodukují téměř žádný testosteron, je organizač-
nímu vlivu androgenů v kritickém prenatálním období vystaven jen mozek samečků. 
Chybí-li tento vliv, pak se mozek samečků a samiček programuje shodně, tedy samičím 
způsobem. Vlastnosti získané organizací příslušných center mozku před narozením je 
pak po narození nemožné změnit. Pozorování Phoenixe a jeho spolupracovníků pak bylo 
potvrzeno na dalších živočišných druzích, zejména u psů, myší, ovcí, opic a některých 
ptáků. Přes existenci obrovského množství experimentálního materiálu potvrzujícího 
rozhodující vliv prenatální androgenizace na vývoj mozkových center u zvířat však dodnes 
ještě u některých odborníků přetrvává odmítání a nedůvěra ve spojení s biologickými 
teoriemi.

Důkazy o primárním významu biologických faktorů přitom přinášejí i výzkumy prove-
dené u lidí. Dörner a spol. (1991) a Gooren (1990) zastávají názor, že vznik transsexuality 
je ovlivněn hormonálně. Hlavními oblastmi mozku zodpovědnými za procesy sexuální 
diferenciace jsou hypothalamus a amygdala. Jde o tři relativně samostatná centra:

centrum pro maskulinní či femininní typ sekrece gonadotropinů, 
centrum pro sexuální orientaci a 
centrum pro sexuální roli. 

Existence tří relativně samostatných center se předpokládá proto, aby se mohly vysvět-
lit některé zvláštnosti lidské sexuální orientace a identifi kace. Právě rozdílným způsobem 
prenatálního programování mozku se vysvětluje vznik homosexuality, transsexuality, ale 
též klasické heterosexuality.

Organizace těchto oblastí je závislá na hladině pohlavních hormonů a neurotransmite-
rů v kritických vývojových obdobích během nitroděložního života. Změny hladin specifi c-
kých pohlavních hormonů vedou k trvalým strukturálním nebo biochemickým změnám 
těch oblastí mozku, které jsou spojeny s celoživotními variacemi chování v pohlavní roli 
nebo se sexuální orientací. Za mužskou organizaci sexuálního mozku je zodpovědná hla-
dina androgenů. U ženského plodu může dojít k nadprodukci androgenů nadledvinkami 
a mozek tedy může být organizován jako mužský. Naopak varlata mužského plodu mohou 
produkovat výrazně nižší množství androgenu a mozek plodu může být organizován jako 
ženský. Nadprodukce, resp. nižší produkce může být způsobena nedostatkem enzymů 
a podpořena mateřským stresem v kritických obdobích prenatálního vývoje.

Určující roli biologických faktorů při formování pohlavní identity potvrzuje i studie 
Imperato-McGinleyové a spol. (1979) provedená u skupiny mužů s vrozenou formou 
hermafroditismu způsobenou nedostatkem enzymu 5-alfa reduktázy. Tento defi cit vedl 
u probandů ke zvýšení hladiny dihydrotestosteronu během nitroděložního vývoje. Šlo 
o skupinu 33 lidí z 23 vzájemně příbuzensky propojených rodin v Dominikánské re-
publice. Děti se narodily s mužským genotypem 46 XY a nejednoznačnými zevními 
genitáliemi. Devatenáct z nich bylo omylem vychováváno jako dívky. S nástupem puberty 
a nárůstem produkce testosteronu došlo k zhrubnutí hlasu, rozvinutí mužské muskula-
tury, zvětšení klitorisu, který již původně připomínal penis. Varlata sestoupila do šour-
ku, nevyvinula se prsa a většina z nich byla schopna koitu včetně zavedení „penisu“ do 
pochvy. U sedmnácti z nich došlo k fyziologickým změnám v pubertě a zařadili se poté 
bez potíží do mužské populace. Jeden z nich si udržel zvyk nosit ženské šaty, ale jeho 
chování a způsoby byly mužské a měl prokazatelně kontakty se ženami. Poslední sledovaný 
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jedinec žil jako žena, provdala se, ale manžel ji opustil, popírala, že by se jí líbily ženy, 
toužila po úpravě genitálu na ženský a nosila falešná ňadra. Tato zjištění jsou dle autorů 
kompatibilní s předpokladem, že z uvedené skupiny mužů bude alespoň jeden homose-
xuál. Jelikož v jeho sociálním okolí (konzervativní dominikánské společnosti) existoval 
sociální tlak proti homosexuálům, homosexuálně orientovaný chlapec vychovávaný jako 
dívka tak mohl preferovat ženskou roli snadněji než v případě, že by byl společností 
stigmatizován jako gay.

Zajímavou studii publikovali též výzkumníci z Johns Hopkins Hospital v Baltimoru na 
svých webových stránkách v roce 2000 (i když výsledky nebyly zatím publikovány, zájem-
ce je může najít na adrese www.hopkinsmedicine.org/press/2000/MAY/00512.HTM). 
Autoři sledovali vývoj 27 dětí narozených bez penisu, se vzácným defektem známým 
jako kloakální extrofi e. Děti měly mužský genotyp, varlata a androgeny. Dvacet pět dětí 
podstoupilo operaci, při které jim bylo změněno pohlaví, byly vykastrovány a rodiče je 
vychovávali jako děvčata. Celé roky se děti, kterým je dnes 5–16 let, chovají chlapecky, 
inklinují ke chlapeckým hrám a samy sebe deklarují jako chlapce. Zbývající dvě děti, které 
nebyly operovány a byly vychovávány jako chlapci, jsou dobře adaptovány v kolektivu 
chlapeckých vrstevníků. „Tato studie ukazuje, že děti mohou postupně dobře poznat, 
jaké je jejich skutečné pohlaví, a to bez ohledu na jakékoli informace z okolí a opačnou 
výchovu. Zdají se být celkem schopny říci nám, kým jsou,“ uvedl dr. Reiner, psychiatr 
a urolog této nemocnice.

Při zkoumání určujících faktorů pohlavní identity hrály a hrají důležitou roli studie 
týkající se intersexuality. Například existence dětí s mužským genotypem, ale majících 
ženské pohlavní orgány a ženskou identitu, byla jedním z prvních známých faktů, které 
přiměly vědce, aby připustili, že pohlavní identitu neurčují přímo geny. V letech, kdy 
si tuto skutečnost odborníci ještě plně neuvědomovali, mělo přesvědčení o formování 
pohlavní identity po narození výchovou nepříznivý dopad na léčbu intersexuálních kli-
entů. Teorie, které uváděly, že pohlavní identitu určují genitálie a výchova, vedly lékaře 
k doporučení chybně korigujících operací u mnoha intersexuálních dětí. Úmyslem bylo 
vytvořit kosmeticky správné genitálie a děti potom vychovat v odpovídající roli. Přesvěd-
čení o tom, že lze dítě vychovat ke správné pohlavní identitě, mělo nedozírné negativní 
následky na psychický vývoj mnoha intersexuálů.

Gooren (1986) se pokusil o prověření obou typů hypotéz, tedy jak psychologických, 
tak i biologických teorií, na vzorku 322 transsexuálních jedinců. V jeho skupině nebyl 
zaznamenán žádný náznak stresu během těhotenství matek, který by transsexuály odlišil 
od normální populace. Tento poznatek zčásti vyvrací Dörnerovu hypotézu souvislosti 
odlišného formování mozkových center na základě mateřského stresu. Výchova dítěte 
v opačné pohlavní roli však byla zjištěna pouze u dvou případů z celé skupiny – což zase 
svědčí proti psychologickým hypotézám Moneyho a Erhardtové.

Je zřejmé, že proti výše popsaným biologickým poznatkům můžeme jen těžko postavit 
adekvátní ucelenou koncepci, která by prokazovala vznik transsexuality učením. Není 
důvodu k pochybám o tom, že základní sexuální dimorfní formování centrálního nervo-
vého systému, zejména příslušných center v mezimozku, spadá na vrub účinku sexuálních 
steroidů v kritických fázích fetálního vývoje jedince. Podle všech dostupných poznatků 
k tomuto formování dochází mezi čtvrtým a šestým měsícem fetálního vývoje. Je přitom 
vysoce pravděpodobné, že centrum pro identitu se formuje o něco dříve než centrum pro 
orientaci. Defi nitivní formování pohlavní identity pak probíhá po porodu součinností 
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této predispozice s vlivy prostředí (Zvěřina, 1995). Pro vytvoření pohlavní identity je 
pravděpodobně rozhodující věk do 18 měsíců. Jak ukazují výzkumy na hermafroditech 
vychovávaných v opačné sexuální roli, než by odpovídalo jejich chromozomálnímu po-
hlaví, v pozdějších měsících života pravděpodobnost úspěšné změny pohlavní identity 
progresivně klesá (Stoller, 1968).

Závěrem tedy lze konstatovat, že dostupné výzkumy a studie ukazují na rozhodující 
roli biologických faktorů v etiologii transsexuality, a to především díky vlivu sexuálních 
steroidů v kritických fázích fetálního vývoje na centra v mezimozku. Vliv faktorů psy-
chologických se nepovedlo prokazatelně potvrdit žádnou ze studií, ale ani terapeuticky 
ve smyslu dosažení trvalé změny cítění pomocí psychoanalytických či behaviorálních 
léčebných metod.
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4. DIAGNOSTIKA TRANSSEXUALITY

P. Weiss, H. Fifková, I. Procházka

Klinická defi nice transsexuality je založena na uzavřené sadě charakteristik. Ty 
zahrnují víru, že dotyčný je příslušníkem opačného pohlaví, oblékání se a vystupování 
v roli opačného pohlaví, odpor k vlastním genitáliím a přání jejich změny a trvající touhu 
po změně pohlaví operativní cestou. Primárním diagnostickým nástrojem je nestruktu-
rovaný rozhovor a klientova výpověď (Roberto, 1983).

Nedílnou součástí postupného diagnostického procesu je i RLT (Real Life Test, zkouška 
opravdového, skutečného života). V tomto období žije klient v opačné roli ve všech oblas-
tech svého života a jeho schopnost adaptace v této roli poskytuje relevantní informace ne 
pouze z hlediska terapeutického, ale je i významným kritériem potvrzujícím diagnózu.

4.1 PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

V odborné literatuře je psychologickým charakteristikám transsexuálních lidí 
věnováno překvapivě málo pozornosti. Jednoznačně převládají práce zabývající se endo-
krinologickou a chirurgickou problematikou transsexuality. Je přitom nutno konstatovat, 
že neexistují ani psychodiagnostické metody zaměřené speciálně na zjištění přítomnosti 
tohoto syndromu. Psychologické vyšetření transsexuálních klientů se soustřeďuje spíše na 
zjištění jejich odlišností v jiných oblastech, a to srovnáním s populační normou. Tradičně 
se vyšetřují anomálie osobnostní, motivační či charakterové. U transsexuálních jedinců se 
přitom zjišťují spíše důsledky než specifi cké projevy odlišného psychosexuálního vývoje. 
Porucha sexuální identifi kace je jistě natolik závažným celoživotním handicapem, že často 
i v podstatné míře ovlivňuje vývoj osobnosti postiženého a jeho vztahy k sociálnímu okolí. 
Může způsobovat sekundárně závažné adaptační problémy, které v psychopatologickém 
profi lu probanda nejednou dominují.

Z hlediska diagnostické praxe přitom lze rozlišit tři druhy vyšetřovacích metod apli-
kovatelných v rámci psychologického vyšetření transsexuálních klientů: metody psycho-
diagnostické, psychofyziologické a anamnestické.

V klasických psychodiagnostických testech nacházíme u transsexuálních jedinců pře-
devším neurotickou nebo depresivní symptomatiku, která je jistě logickým důsledkem 
problémů spojených se životem v nepreferované pohlavní roli. Určení diagnózy trans-
sexualismu pouze na základě psychodiagnostických metod běžně užívaných a standardi-
zovaných na většinové populaci je však v podstatě nemožné. Tyto testové metody mohou 
přispět spíše k charakteristice inteligence, osobnosti, motivace, vhodnosti k léčbě či mož-
ností resocializace transsexuálních klientů než k určení jejich poruchy identity.

Dle některých autorů (např. Tichý, 1994) lze v procesu diagnostiky transsexuality 
úspěšně aplikovat i jednu z nejvýznamnějších psychofyziologických diagnostických me-
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tod – PPG (phaloplethysmografi e) a VPG (vulvoplethysmografi e). Tyto metody jsou 
založeny na přístrojové registraci změn prokrvení genitálu v závislosti na předkládaných 
vizuálních či auditivních erotických stimulech. Tichý (1994) toto vyšetření použil při 
srovnání sexuálních reakcí 25 transsexuálních klientů FtM a 50 homosexuálních žen. 
Získané výsledky svědčily jednoznačně o tom, že zatímco homosexuální ženy reagovaly 
sexuálním vzrušením na diapozitivy s lesbickými aktivitami, transsexuální klienti prefero-
vali podněty s aktivitami heterosexuálními. Dle autora výzkum potvrdil, že pletysmografi i 
je možné použít v diferenciální diagnostice transsexuality a homosexuality.

Nejspolehlivější metodou pro určení možného odchylného vývoje pohlavní iden-
tity je pro psychology i pro lékaře anamnestický rozhovor. Údaje o zvláštnostech psy-
chosexuálního vývoje transsexuálních lidí získané touto cestou mohou informovaného 
diagnostika i při tradičním psychologickém, sexuologickém a psychiatrickém vyšetření 
vést ke specifi kaci poruchy identity. Následující charakteristiky (ilustrované krátkými 
kazuistikami) považujeme v této oblasti za základní diagnostická vodítka v rámci ana-
mnestické explorace.

Preference hraček a her v předškolním věku

Děti s poruchou sexuální identity většinou od počátku preferují hračky a hry přísluše-
jící opačnému biologickému pohlaví (chlapci si hrají s panenkami a odmítají typické 
soutěživé hry, děvčata si hrají s autíčky a stavebnicemi, hrají kopanou apod.) a preferují 
i kolektiv podle svého pohlaví psychického (FtM si rozumí lépe s chlapci, MtF zase 
s dívkami).

Již v předškolním věku jsem poprvé narazila na rozpory, kterým jsem nebyla schopna 
porozumět. Zatímco ostatní kluci ve školce se věnovali charakteristickým činnostem 
jako hrám na vojáky, já jsem již tehdy tíhla k dívčímu kolektivu a chtěla být holčičkou 
s dlouhými blonďatými vlasy. (Veronika, MtF)

Vždycky jsem byla šedivá myš a tichošlápek v davu. Jedinou vzpomínkou na školku je mi 
fotografi e, kde sedím v těch příšerných punčocháčích a na kolenou mám pohádkovou 
knihu. Doma jsem si pak na fotce přikreslila alespoň korunku na hlavu. (Hanka, MtF)

V předškolním věku mne vrstevníci a rodina tolerovali. Zejména otec mne podporoval 
v ne zrovna dívčích zálibách a kupoval mi sportovní vybavení, ať už se jednalo o ko-
pačky nebo tenisovou raketu. (Jindřich, FtM)

Tuto charakteristiku však doporučujeme v rámci diagnostiky používat spíše jako kri-
térium pomocné. Dítě, které z nějakého důvodu nepřijímá nebo nemůže přijmout spole-
čenskou dohodu, která spoluvytváří, popisuje a fi xuje chlapecké a dívčí herní stereotypy, 
ještě zdaleka nemusí trpět poruchou pohlavní identity. A na druhou stranu – nenaplnění 
tohoto diagnostického kritéria nijak významně nezpochybňuje vlastní diagnosu.

Asi do pěti let jsem žila takový ušlápnutý život, chtěla jsem si hrát s každým a nikdo 
si nechtěl hrát se mnou, bavilo mne hrát si s autíčky, ale asi jen proto, že si s nimi se 
mnou hrál bratranec. (Lucie, MtF)
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Rád jsem si hrál s holkama, byly to vždycky hrozně zajímavé hry, protože každá 
chtěla být princezna a role princů zachránců zůstávaly neobsazené a zbyly na mne. 
(Robin, FtM)

Preference oděvu

Transsexuální jedinci většinou od raného dětství jednoznačně preferují oděv příslušející 
opačnému pohlaví. Tato preference bývá více vyjádřena u FtM, kteří i za cenu konfl iktů 
s rodiči odmítají nosit sukně a šaty.

Co se týče holčičího oblečení, nikdy jsem ho nenosil, jen jednou, v první třídě při focení 
mne maminka přinutila vzít si šaty, ale cítil jsem se v nich tak trapně, že už mne k tomu 
nikdy víc nepřiměla. Říkal jsem jí, že budu-li mít sukni, budou se mi děti smát. Nechápala 
to. Já ano – proč by měl kluk chodit v sukni jako nějaká holka? (Alex, FtM)

U MtF se přitom někdy setkáváme s obdobím fetišistického transvestitismu či trans-
vestitismu dvojí role, kdy je převlékání do šatů opačného pohlaví spojeno se sexuálním 
vzrušením a eventuálně i s masturbací. Autoerotické aktivity jsou především narcistic-
kého typu – sexuální vzrušení je při nich spojeno s pohledem do zrcadla na sebe sama 
v převlečení. I u nich se však postupně ztrácí sexuální charakter cross-dressingu a místo 
sexuálního vzrušení pak tito jedinci cítí při převlečení do ženských šatů spíše jen psy-
chickou úlevu.

Někdy po desátém roku věku jsem si začala tajně zkoušet ženské prádlo (mámino nebo 
tety). Líbilo se mi vidět se v zrcadle jako holka. Občas jsem se i namalovala. Někdy mne 
to dokonce vzrušilo a onanovala jsem u toho. (Iva, MtF)

U FtM se se sexuálním vzrušením při převlékání nesetkáváme. Nicméně ani toto 
diagnostické vodítko, tedy preference šatů opačného pohlaví, nemusí platit za všech 
okolností – například ze společenských důvodů.

Když jsem chodila na základní školu, byly v módě boty – žabky. Strašně jsem toužila 
po růžových. Jednou jsme s maminkou šly žabky koupit. Ptala se mne, jakou barvu 
chci. Já jsem tvrdošíjně trvala na modré – bála jsem se, že růžová by mne prozradila. 
(Jitka, MtF)

Odpor k primárním i sekundárním pohlavním znakům 
a jiným biologickým projevům dospívání

Období kolem puberty je v souvislosti s rozvojem druhotných somatických znaků pro 
transsexuální jedince obvykle psychicky velmi náročné. FtM velmi obtížně snášejí růst 
ňader a nástup menstruace, pro MtF je obtížné vyrovnat se s vousy, tělesným ochlupe-
ním, s erekcemi penisu a s ejakulací. Odpor k těmto somatickým znakům a k uvedeným 
fyziologickým projevům pak zůstává trvalou charakteristikou poruchy identity, a proto se 
u svých klientů setkáváme s jejich potlačováním (u FtM například se stahováním hrud-
níku a nošením volných košilí s velkými kapsami, u MtF s pečlivou depilací ochlupení 
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atd.). U některých z nich dochází současně i ke zdůrazňování tělesných znaků patřících 
opačnému pohlaví (u FtM muskulatura, u MtF zdobení se, lakování nehtů apod.).

V pubertě bylo mnohem těžší cítit se klukem. Náhle vyrostlá prsa jsem schovával, jak 
to šlo, pod volné mikiny a bundy. Do kalhotek jsem si pro dobrý pocit strkal srolovanou 
ponožku. Pamatuji si okamžiky, kdy jsem stál v koupelně nahý a potichu a bezmocně 
jsem plakal nad svým tělem. (Saša, FtM)

Dívky kolem mne procházely výraznou proměnou a najednou jsem si uvědomila, že 
vůbec nechci zmužnět, ale že bych radši procházela tím, co dívky. Chtěla jsem mít 
ňadra a nemít penis, mít hladkou pleť a chodit ke kadeřnici, záviděla jsem dívkám, jak 
se chovají a jak je společnost bere. (Veronika, MtF)

Ovšem oproti původním představám transsexuálního jedince vždy a za všech okolností 
bojujícího se svým tělem se zdá, že i tato charakteristika může nabývat různé intenzity 
a různých forem. Odpor k vlastnímu tělu bývá otevřeně manifestován více u FtM, ale 
i mezi nimi nacházíme ty, kteří jsou na biologické pohlaví poměrně dobře adaptovaní. 
Vztah k vlastnímu tělu a k jeho jednotlivým projevům jistě souvisí i s osobnostními 
charakteristikami a vývojem ovlivněným prostředím základní rodiny. Vztahem k tělu 
je pak podmíněna účast na nejrůznějších aktivitách a míra traumatizace spojená s jejich 
absolvováním (koupání v plavkách, tělesné lékařské vyšetřování).

Neerotické sny a denní fantazie

Transsexuální klienti se ve snech a v představách většinou vyskytují v těle, které je ade-
kvátní jejich psychické identitě, v roli, která tomu odpovídá, a v typech vztahů, které to 
umožňují. FtM si například představují, jak jdou jako otcové svých dětí s celou rodinou 
na procházku apod.

Pocity odlišnosti jsem brala jako docela samozřejmou věc a naučila jsem se s nimi v té 
době žít. Stalo se pro mne běžné o převtělení do dívčího těla jen snít. Často jsem si 
před usnutím představovala, že jsem holčička a doufala jsem, že ráno po probuzení 
bude sen skutečností. (Věra, MtF)

Únik z matoucího okolí jsem hledala v knihách. Do románů, které jsem četla, jsem 
vstupovala jako dívka a pomáhala hlavním hrdinům řešit jejich problémy. Čím dál víc 
jsem upadala do dlouhých denních fantazií, byla jsem schopná přijít ze školy a se za-
vřenýma očima se na několik hodin ponořit do světa , kde věci fungovaly tak, že jsem 
jim rozuměla. (Niki, MtF)

V pubertě mne zcela pohltily tzv. RPG hry (Role Playing Games). Tam jsem byl vždycky 
mužem, hrdinou, válečníkem a dobrodruhem. Pomáhalo mi to zvládat mé vnitřní pře-
tlaky, ale ne vždycky jsem se dokázal bez problémů přeladit do reality. (Michal, FtM)
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Masturbační fantazie a erotické sny

Jejich charakter je jedním ze základních diagnostických kritérií pro diagnózu poruchy 
identity. Obvykle od počátku autoerotických aktivit bývá sexuální vzrušení spojené s před-
stavou sebe jako příslušníka opačného biologického pohlaví při sexuálním styku, a to se 
všemi atributy: FtM si představují, že mají penis a milují se s partnerkou, MtF se s před-
stavou sebe v ženském těle s ňadry a s ženským genitálem milují se svým partnerem.

Byl jsem tehdy zamilovaný do naší třídní učitelky. Byla mladá a fakt krásná. Když jsem 
večer zhasnul, představoval jsem si, jak se spolu líbáme a hladíme. Sebe jsem v tom 
snu viděl samozřejmě jako chlapce, někdy jsem se vžíval do podoby někoho z mých 
spolužáků, jindy jsem byl známým fotbalistou. (Martin, FtM)

V případě homosexuálně orientovaných transsexuálů jsou tyto fantazie obdobného 
charakteru, ale s fantaziemi o partnerech stejného psychického pohlaví.

Zamilovanost a partnerské vztahy

S nástupem dospívání dochází i u klientů s poruchou identity k prvnímu zamilování. 
U transsexuálních jedinců jsou objektem zamilování (samozřejmě pokud nejde o klienty 
homosexuálně orientované) příslušníci stejného biologického pohlaví (spolužáci, kama-
rádi, učitelé). Stejné pohlaví objektů přitom u transsexuálních klientů zpočátku často 
vyvolá představu, že jsou orientováni homosexuálně, rychle si však obvykle uvědomí, že 
nejde o homosexualitu v pravém slova smyslu (cítí se sami příslušníky pohlaví opačného). 
Nicméně jejich okolí je v tomto období často za gaye či lesbičky považuje.

Sexuální orientace transsexuálních lidí je většinou heterosexuální (tedy s apetencí 
jedinců opačného psychického a stejného biologického pohlaví), někdy homosexuální 
(tedy orientovaná na lidi stejného psychického a opačného biologického pohlaví).

Při prvních diagnostických rozhovorech zjišťujeme, že v zásadě existuje před zaháje-
ním terapeutického procesu pět variant sexuální adaptace našich klientů. Jde o varianty 
soužití:

dle svého biologického pohlaví se ženou;1. 
dle svého biologického pohlaví s mužem;2. 
dle svého psychického pohlaví se ženou;3. 
dle svého psychického pohlaví s mužem;4. 
variantu bez partnerského vztahu.5. 

Někteří FtM navazují relativně časné erotické heterosexuální vztahy s dívkami a v těch-
to vztazích vystupují jednoznačně v mužské roli (varianta 3). Někdy se jim daří dlouho 
svou biologickou identitu tajit.

Když jsem se zamiloval do mé současné přítelkyně, bylo mi jasné, že chci být muž, 
že nejsem lesba. Jí nějaký čas trvalo, než to pochopila, ale říkala, že měla celou dobu 
nějakou intuici, že holka nejsem. Dneska jsme spolu pět let a plánujeme založit rodinu, 
až budu mít vše za sebou. (Karel, FtM)
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Pokud se FtM v tomto období identifi kují lesbicky (1), děje se tak u většiny z nich 
pod vědomím jejich erotické zaujatosti ženami, větší společenské visibility homosexuálů 
v porovnání s transsexuály a zároveň nevyjasněnosti své pohlavní identity. Pokud se však 
pokoušejí o vztahy s lesbickými ženami, pak jde většinou o vztahy málo uspokojivé, 
protože jejich partnerky na nich oceňují právě to, co oni sami odmítají.

Nějaký čas jsem si myslel, že jsem lesbička. Dokonce jsem s jednou chvíli žil. Ale rychle 
jsem pochopil, že pro ní je důležité to, co já sám bych nejradši zahodil. Chtěla hladit 
moje prsa a já bych si přitom tričko nesvlékl za nic na světě. (Standa, FtM)

Existuje však i mnoho FtM klientů, pro které je odmítavý postoj k vlastnímu tělu 
nepřekonatelnou překážkou pro navazování partnerských vztahů (5). Problém při na-
vazování těchto vztahů u nich může souviset i s nedostatečnou sebedůvěrou, poru-
chami sebehodnocení, neurotickými a depresivními reakcemi, které provázejí proces 
adaptace.

V neposlední řadě existuje i skupina FtM (2), kteří se nejprve snaží o adaptaci na své 
biologické pohlaví kromě jiného i tak, že se pokoušejí překonat své erotické cítění. Na-
vazují v ženské roli vztahy s muži. Velmi často ale jediná pohlavní zkušenost nebo kratší 
partnerský vztah bez uskutečnění soulože vedou k zanechání těchto pokusů. Vzácné, 
i když existující, jsou pak případy, kdy se FtM provdali, zplodili a porodili potomky 
a teprve potom se rozhodli usilovat o změnu pohlaví.

Mým životem prošlo několik mužů, žádný vztah nebyl dlouhodobý. Zamilovávali se do 
mne převážně kamarádi. Vždycky mne překvapili návrhem vážného vztahu. Protože 
nám ale spolu bylo dobře, asi třikrát jsem to zkusil. Nejhorší pro mne byly sexuální 
prožitky, charakterizoval je odpor, bolest, hnus. Všechny vztahy jsem s pocitem viny 
ukončil. (Jiří, FtM)

Výjimečně se setkáváme i s jedinci FtM s homosexuální orientací, tedy de facto s gayi 
(4), kterým se soužití s mužem, byť heterosexuálně orientovaným, daří o něco lépe. Jde 
o určitý kompromis, kdy FtM žije s partnerem dle své orientace, byť v nechtěném těle. 
Navenek tato dvojice působí ryze většinově a partner často dlouhá léta netuší, s kým žije. 
Přesto jejich vzájemný soulad bývá spíše jen zdánlivý, právě proto, že FtM neakceptuje 
svou ženskou roli ve vztahu. FtM homosexuálně orientovaný může samozřejmě navázat 
i vztah s jiným gayem, který potom proces přeměny pohlaví spíše podporuje.

Když jsem potkal Pavla, začali jsme spolu chodit. Líbali jsme se a mazlili. Věděl jsem 
jistě, že toužím mít mužské tělo, v masturbačních fantazích jsem vystupoval jako muž, 
ale mátla mne moje orientace. Až jsem si jednou přečetl, že i mezi transsexuály jsou 
gayové a byl jsem rád, že nejsem sám. (Vítek, FtM)

U MtF se ve větší míře vyskytuje orientace na osoby stejného psychologického pohlaví, 
tedy na ženy. Ve větší míře s nimi i žijí v trvalých partnerských vztazích (1,3).

S bývalou manželkou jsem se seznámila přes jednoho známého, vyvinul se z toho 
krásný vztah, který po dvou letech přešel v manželství. Po dalším roce jsem ho rozbila, 
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byla to hrozná bolest, kterou jsem tím způsobila nám oběma. Ona si se mnou plánovala 
zbytek života, ale narazila na to, co já nedokážu rozbít, nedokážu to ze sebe vyříznout 
a zahodit, nedokážu na to zapomenout. (Helena, MtF)

Poněkud jiná je situace u MtF, kteří jsou eroticky přitahováni muži. Někdy totiž pro-
cházejí homosexuálním obdobím (2), včetně rozvoje homosexuální identity a akceptace 
životního stylu gaye. Při dostatečné toleranci partnera se chovají výrazně femininně včetně 
toho, že odmítají aktivní roli při análním styku a často i felaci partnerem. Homosexuální 
partner samozřejmě nebývá nakloněn možnosti změny pohlaví. U heterosexuálně orien-
tovaných MtF klientů (tedy u těch, kteří partnersky preferují heterosexuálně orientované 
muže) je pak jejich situace ještě obtížnější (4). Málokteří mohou žít partnersky a sexuálně 
v ženské roli ještě před přeměnou pohlaví, jelikož dispozice k akceptování mužského těla 
u své potenciální partnerky je u většinových mužů takřka nulová.

Byla jsem zamilovaná do šéfa. Nikdy bych mu to neřekla, protože mi bylo jasné, že by 
mne vnímal jako teplého hocha. Ale já nikdy ani na okamžik nezapochybovala o tom, že 
bych s ním chtěla žít (a byla schopná žít) jako žena s mužem. Až budu mít po operaci, 
třeba se moje šance zvýší, ale trochu o tom pochybuji. (Milada, MtF)

Lepší sebepoznání v období prvních citových a erotických zkušeností přitom u trans-
sexuálních lidí může komplikovat i převážně platonický charakter jejich citů. Jejich part-
nerské (a eventuálně i sexuální) realizaci totiž často brání přetrvávající potřeba utajení, 
daná vědomím odlišnosti, a v neposlední řadě i nemožnost vstoupit ve svém těle do 
konkrétních praktických sexuálních zkušeností a vztahů. Psychosexuální vývoj trans-
sexuálních klientů je ve srovnání s vrstevníky v průměru opožděn a složitější. Svou roli 
jistě hrají i postoje a akceptace jejich odlišnosti u jejich partnerů.

Pokud jsou schopni navázat partnerské vztahy ještě před změnou pohlaví, vybírají 
si samozřejmě nejraději partnery, kteří budou kompatibilní s jejich sexuální orientací 
a zároveň takové, kteří je budou schopni akceptovat v jejich psychickém rodu. Obecně 
lze říci, že ženy jsou schopny transsexuální partnery přijímat lépe, protože psychosociální, 
emoční a intimní vztah hraje při navazování jejich vztahů důležitější roli než u biologicky 
více orientovaných mužů. Partnerky FtM se přitom ve svých sexuálních charakteristikách 
významně neliší od ostatních žen. Nemají častější homosexuální zkušenosti. Pravděpo-
dobně je pro ně typická spíše klitoridální vzrušivost (Weiss a Marešová, 1999).

Homosexuální orientace (tedy preference partnerů stejného psychického a opačného 
biologického pohlaví) je u FtM zhruba stejně častá jako u běžné populace, u MtF výrazně 
častější. Příčiny tohoto jevu nejsou ještě zcela známy, ale klinická zkušenost svědčí na 
druhou stranu i o tom, že u části původně „homosexuálně“ orientovaných MtF klientů 
se během života či během procesu přeměny pohlaví jejich sexuální orientace „mění“, že 
jejich „homosexualita“ je i u nich jen jakousi vývojovou fází v rámci procesu identifi kace 
se svou vlastní heterosexualitou.

Sexuální aktivity

Charakter masturbačních aktivit je obvykle ovlivněn odporem transsexuálních jedinců 
ke svým biologickým pohlavním atributům. MtF hledají takové způsoby masturbace, 
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při kterých by se co nejvíce vyhnuli přímému kontaktu s penisem a s ejakulátem – 
proto někdy masturbují například tak, že se třou o podložku či stiskají penis mezi 
stehny.

Nikdy jsem si na něj v této souvislosti nesáhla. Ale protože se skoro denně hlásil o slovo, 
musela jsem najít způsob, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. (Radka, MtF)

FtM se snaží vyhnout se při masturbaci především přímému kontaktu s pochvou, 
většina z nich se však nijak nevyhýbá kontaktu se svým klitorisem. Často se i ujišťují, že 
po přeměně zůstane klitoris jako zdroj sexuálního vzrušení zachován a funkční.

Nejsou vzácné ani případy, kdy po počátečním období masturbačních aktivit trans-
sexuální klienti pro odpor k vlastním genitálním projevům přestanou masturbovat úplně 
nebo častost masturbace radikálně omezí.

Pokud jsou transsexuální jedinci schopni ještě před změnou pohlaví navázat sexuál-
ní partnerský vztah nebo jsou schopni alespoň náhodných sexuálních styků, způsob 
realizace sexuálních aktivit je určen jejich zábranami v oblasti vlastního tělesného sché-
matu. Zvláště FtM se při partnerských sexuálních aktivitách často odmítají svléknout, 
zůstávají obvykle ve slipech a tričku. Odmítají rovněž doteky partnerky na prsou a často 
i na genitálu. Někteří prožívají orgasmus pomocí klitoridálního dráždění, ale potřebují 
k tomu dlouhodobý klidný a bezpečný vztah a chápající partnerku. Více se zaměřují na 
uspokojení partnerky než na svou vlastní spokojenost. Někdy používají vibrátor nebo 
jinou erotickou pomůcku. Jde-li o FtM homosexuálně orientovaného, volí si za sexuální 
partnery gaye a při sexuálních stycích rozhodně nepřipouští vaginální soulož (někdy je 
však pro ně přijatelný styk anální).

I klienti MtF při sexuálních stycích většinou preferují uspokojení partnera a sami 
orgasmu dosahují spíše masturbací. Žijí-li v navenek heterosexuálním svazku jako muži 
se ženami, pak preferují nekoitální formy sexuálního styku. V podstatě jsou však většinou 
schopni i soulože a nijak významně se jí nevyhýbají, i když ji volí většinou spíše kvůli 
potřebám svých partnerek.

Zlom nastal, když mi žena řekla, ať se nezlobím, že je normální ženská a potřebuje nor-
málního chlapa. A já jsem jí odpověděla: tak to jsme na tom úplně stejně. (Anna, MtF)

Charakteristiky pohlavní role

Podstatou transsexualismu jako poruchy pohlavní identity nejsou charakteristiky sexuál-
ní, ale charakteristiky pohlavní role. Proto pro klienty bývá často důležitější možnost 
naplňovat sociální aspekty vytoužené pohlavní role než její aspekty sexuální. Vybírají 
si obvykle profese typické pro pohlaví, s nímž se identifi kují – FtM pracují často jako 
příslušníci policie či bezpečnostních služeb (uniforma potlačuje ženské tvary), řidiči či 
montéři, MtF pak jako prodavači, cukráři atd. Touží po možnosti navštěvovat toalety 
dle své identity, FtM se snaží močit vestoje, MtF klienti si při tom obvykle po ženském 
způsobu sedají. Psychickou identitou se řídí i jejich zájmy – zatímco MtF klienti se 
zajímají o módu a kosmetiku, FtM o kopanou a chodí do restaurací. FtM odmítají 
taneční, MtF nechtěli absolvovat povinnou vojenskou službu v době, kdy byla pro 
muže povinná.
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Na vojně jsem se pokusila o sebevraždu. Nerada se tím chlubím, nic se nevyřešilo. 
Stejně jsem se musela koupat ve společných sprchách se stovkou ostatních chlapů, 
protože politruk a psycholog v jedné funkci se nebude zabývat bláboly nějakého člo-
věka o jinakosti, když jsme všichni vojáci a co máš ty, mám já taky. (Dagmar, MtF)

Kromě zjištění zmíněných více či méně psychologicko-sexuologických charakteristik 
(anamnestickým rozhovorem, dotazníky) v rámci diagnostického procesu považujeme 
za důležité získat data o dalších sedmi oblastech života transsexuálních klientů: sociál-
ní adaptaci, psychických problémech, kognitivních charakteristikách, osobnosti, 
abusech a somatických problémech pacienta i o charakteristikách týkajících se jeho 
další prognózy (faktorů určujících budoucí výsledek terapie). Pro charakterizaci uve-
dených oblastí lze použít data z anamnestických rozhovorů, dotazníků, projektivních 
i výkonových testů. Konfrontace subjektivních údajů pacienta s informacemi získanými 
z objektivních zdrojů (od rodičů, partnerů) pak může sloužit k dalšímu upřesnění kom-
plexní diagnózy.

V oblasti sociální adaptace by se diagnostický proces měl zaměřit na zjištění všech 
interpersonálních a vztahových charakteristik pacienta. V rámci interpersonálních faktorů 
se jeví jako důležitá jeho sociální kompetence, asertivita, sociální úzkostnost, schopnost 
empatie atd. V rámci vztahových charakteristik je pak důležité zjistit, jaké jsou jeho způ-
soby sbližování a navazování citové vazby, ale i charakteristiky jeho chování v partnerských 
vztazích, postoje k autoritám i k jiným osobně důležitým osobám. Dosažený stupeň 
vzdělání, profesionální adaptace (například kvalifi kace, fl uktuace, absence), kriminalita 
(násilná, majetková, sexuální) i další charakteristiky sociální adaptace pacienta mohou 
hrát roli při jeho léčbě (při specifi kaci oblastí terapeutického působení) i při zvažování 
další prognózy jeho vývoje.

Důležité pro komplexní diagnózu mohou být i základní body životní historie paci-
enta, charakteristika jeho osobního vývoje, zahrnující jeho vztah k rodičům, i to, zda byl 
fyzicky, sexuálně nebo citově zneužíván či deprivován. Významná pro jeho osobnostní 
a psychosexuální vývoj mohou být i jiná traumata související například s úmrtím blízkých 
osob, rozpadem manželství, ztrátou dětí, uvězněním, závažným somatickým onemoc-
něním apod. Rovněž přítomnost duševní poruchy, pokusu o sebevraždu či eventuální 
psychiatrické léčení v anamnéze může poskytnout důležité informace z hlediska vyloučení 
možnosti psychopatologické podmíněnosti poruchy identity (tedy vyloučení eventuality, 
že tato porucha je projevem psychotického bludu).

Kognitivní charakteristiky mohou hrát významnou roli při specifi kaci diagnózy. Zde 
je důležité zjištění percepčních a mnestických schopností a jejich eventuálních poruch 
(možná organicita) i určení inteligence pacienta. Tyto charakteristiky jsou totiž nejed-
nou rozhodující například pro individuální zvážení možností, zaměření a eventuálních 
omezení psychoterapeutického působení.

Zatím nemáme žádný důkaz, že by existovala nějaká specifi cká osobnostní struktura, 
specifi cké osobnostní rysy či specifi cký osobnostní profi l, které by byly charakteristické 
pro transsexuální jedince. Nicméně určení osobnostních charakteristik, a to především 
možných poruch osobnosti, může být významným faktorem při rozhodování o druhu 
nejvhodnější terapie nebo pro predikci dalšího vývoje.

Vedle dotazníkových a výkonových testů se ke zjišťování osobnostních charakteristik 
transsexuálních klientů používají i techniky projektivní. Nejčastěji se uvádí použití testu 
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Kresby lidské postavy, kde se pohlaví první nakreslené postavy vztahuje k psychosexuální 
identitě testované osoby. Fleming a spol. (1979) se domnívají, že platnost tohoto tvrzení 
lze alespoň částečně ověřit srovnáním výsledků obecné populace a transsexuálů. V jejich 
výzkumu byly testovány čtyři skupiny osob, heterosexuální muži a ženy a transsexuální 
muži a ženy. Většina heterosexuálních mužů (86%) nakreslila jako první mužskou posta-
vu, polovina heterosexuálních žen (51%) nakreslila jako první postavu ženskou. Možná 
interpretace tohoto rozdílu je dle autorů ve zjištění, že ženy lépe přijímají svou mužskou 
stránku, jsou více androgynní. Je také ale možné, že kreslí mužskou postavu jako první 
pod vlivem výchovy a sociálního učení, které často upřednostňují muže. V neposlední 
řadě mohou různě interpretovat instrukci v angličtině a němčině, kde „man“ znamená 
jednak „člověk“, ale i „muž“.

FtM kreslili v tomto výzkumu jako první ženskou postavu výrazně méně často než 
biologické ženy a podobně tomu bylo i u MtF, kteří kreslili jako první mužskou postavu 
výrazně méně často než biologičtí muži. FtM přitom kreslili jako první postavu opačného 
pohlavní výrazně častěji než MtF. Výsledky tedy svědčí o tom, že pohlaví první nakreslené 
postavy reprezentuje důležitou součást osobní idealizované nebo favorizované sexuální 
identity a muži i ženy prožívající pohlavní rozladu mají výrazně vyšší tendenci nakreslit 
jako první postavu opačného biologického pohlaví.

Předpokládá se, že transsexuální jedinci se v temperamentových vlastnostech (síla 
excitace nebo reaktivity a pohyblivost nervových procesů) neliší od odpovídajících skupin 
biologických mužů a žen.

Abusus alkoholu a nealkoholových drog (eventuálně i diagnostikovaná závislost 
na těchto látkách) může být rovněž důležitým faktorem při léčbě pacientů s poruchou 
sexuální identity. Zjištění abusu a jeho následná léčba jsou někdy i přímo rozhodujícím 
faktorem pro prognózu výsledků terapie. Protialkoholní či protitoxikomanická léčba 
může přitom probíhat paralelně s léčbou sexuologickou.

Somatická vyšetření jsou prováděna ze dvou důvodů – z důvodů diferenciálně dia-
gnostických a před zahájením hormonální terapie k vyloučení závažných poruch a one-
mocnění, které by tomuto typu terapie dlouhodobě bránily. Transsexuální klienti mají 
chromozomální výbavu adekvátní svému biologickému pohlaví a nebyly zatím zjištěny 
ani žádné anomálie v tělesném stavu, které by odlišovaly transsexuální jedince od skupi-
ny stejného biologického rodu. Je ovšem pravdou, že se u svých klientů relativně často 
setkáváme se zvýšenou mírou nemocnosti nebo spíše s nižší odolností k nejrůznějším 
onemocněním.

Domníváme se, že v těchto případech jde často především o následek dlouhodobě 
neřešeného základního a traumatizujícího konfl iktu mezi tím, kým klient chce být, a tím, 
kým doposud být musel. To, že špatný psychický stav je důležitým faktorem ovlivňují-
cím obranyschopnost organismu, je v současné medicíně mnohokrát ověřenou realitou. 
Psychická labilita, zvýšený neuroticismus, úzkostnost a depresivita patří mezi základní 
psychologické charakteristiky klientů s transsexualitou a jistě fungování jejich imunitního 
systému neposílí.

Z diferenciálně diagnostických důvodů lze doporučit vyšetření neurologické a psychi-
atrické (vyloučí organické mozkové poškození způsobené expanzivním procesem, úrazem 
hlavy, arteriosklerotickým či jiným degenerativním onemocněním centrálního nervstva, 
epilepsii, psychózu atd.).
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Z dalších tělesných vyšetření pak zejména interní a endokrinologické slouží k posou-
zení vhodnosti hormonální terapie. Gynekologické vyšetření mapuje terén často doposud 
zcela opomíjený a má charakter vyšetření preventivního. Adekvátním vyšetřením by měla 
být u MtF urologická prohlídka, včetně vyšetření prostaty.

V rámci tělesných vyšetření u transsexuality nezjišťujeme žádná specifi ka, jde o vý-
sledky standardně přináležející biologickému pohlaví včetně hladin hormonů a geno-
typu. Nacházíme-li výjimečně v tělesném vyšetření cosi méně standardního (například 
gynekomastii u MtF, vyšší hladinu testosteronu u FtM), jde dle našeho názoru spíše 
o důsledek psychosomatického působení, přičemž tyto odchylky nemají s příčinou 
poruchy žádnou souvislost (pokud samozřejmě nejsou důsledkem tajné konzumace 
hormonálních přípravků).
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5. DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA

I. Procházka

Transsexualita je poruchou pohlavní identity se značnou individuální varia-
bilitou. Zároveň neexistuje dostatek objektivních vyšetřovacích metod a při stanovení 
diagnózy je třeba věnovat pečlivou pozornost především vlastnímu anamnestickému 
pohovoru včetně typického transsexuálního vývoje, potvrzení neměnnosti stavu a odli-
šení transsexuality od jiných obdobných onemocnění a stavů, ať již somatických (inter-
sexualita) nebo psychických (jiné poruchy pohlavní identity, homosexualita, psychózy 
a organická postižení).

5.1 INTERSEXUALITA

Transsexuální vývoj u osob se somatickým intersexualismem je, s výjimkou 
adreno genitálního syndromu, vzácný. Genetické studium neprokázalo zatím souvislost 
chromozomální aberace s transsexuálním vývojem. Významnější jsou pro diferenciální 
 diagnostiku poruchy somatosexuálního vývoje bez chromozomálních anomálií, tedy pravý 
hermafroditismus, syndrom testikární feminizace, pseudohermafroditismus a adreno-
genitální syndrom.

U vzácně se vyskytujícího pravého hermafroditismu má jedinec vytvořenou jak varlet-
ní, tak i vaječníkovou tkáň. Některá z nich je pak méně vyvinutá a tedy i méně funkční. 
Většina případů pravého hermafroditismu má karyotyp 46,XX a zevní genitál odpovídá 
více vyvinutým, dominujícím gonádám.

U syndromu testikulární feminizace se jedná o ženský fenotyp (tělesné uspořádání 
odpovídá ženskému pohlaví), ale karyotyp těchto jedinců je mužský, tedy 46,XY. U těchto 
jedinců lze najít varlata zpravidla ukrytá v tříselném kanále nebo v břišní dutině. Dokon-
ce mohou vytvářet spermie. Typickým projevem těchto jedinců je chybějící ochlupení 
v axilách a v pubické krajině. Krátká pochva je slepě ukončena a pochopitelně nedochází 
k menstruaci. Příčinou této poruchy je vrozená necitlivost tkání na androgeny, která je 
nejčastěji způsobena chyběním 5-alfa reduktázy. Výskyt této poruchy se odhaduje na 
1:50 000, je tedy zřejmě poněkud vzácnější než transsexualita.

Tito jedinci tedy mívají od dětství určené ženské pohlaví a vyvíjejí se zpravidla v souladu 
s tímto pohlavím. Předpokládá se, že prenatální androgeny se u nich konvertují na estradiol, 
který tak ovlivňuje diferenciaci jejich hypothalamu a jejich budoucí pohlavní identitu.

Při neúplné testikulární feminizaci dochází k deformaci zevního genitálu a tento 
syndrom pak připomíná spíše pseudohermafroditismus. Představuje také problém při 
určení pohlaví – Gooren a Fliers (1991) doporučují řídit se především zjevem zevního 
genitálu a vyčkávat. Krátkodobé podávání androgenů ve věku kolem tří let k odhadnutí 
citlivosti tkání v sobě skrývá riziko zastavení růstu.
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Pseudohermafroditismus rozlišujeme podle karyotypu na mužský a ženský. U muž-
ského typu dochází k nedostatečné produkci androgenů již ve fetálním období. Varlata 
jsou malá, nedostatečně diferencovaná, zevní genitál může být spíše ženský nebo neúplně 
vyvinutý. Většina těchto jedinců se identifi kuje v souladu se svým genetickým pohlavím. 
Proto se jim od puberty doporučuje substituční podávání androgenů. V minulosti se lé-
kaři pokoušeli o kastraci jedinců s mužským karyotypem s případnou plastickou úpravou 
genitálu, děti vyrůstaly v ženské pohlavní roli, byly však v dospělosti často nespokojeny 
se svou pohlavní identitou. Birnbacher a spol. (1999) popsali přeměnu pohlaví u takto 
postiženého třináctiletého chlapce. Tyto zkušenosti podpořily přesvědčení o významné 
biologické a prenatální determinaci pohlavní identity.

Adrenogenitální syndrom u žen je způsoben enzymovým defektem, při němž dochází 
ke konverzi kortikosteroidů na androgeny. Výsledkem je nadprodukce androgenů. Zevní 
genitál může nabýt maskulinního zjevu, samozřejmě nejsou ale přítomna varlata. Protože 
zvýšená produkce androgenů se projevuje již v dětství, například výraznějším ochlupe-
ním, bývá již v časném věku léčen. Bez adekvátní léčby jsou u těchto žen častější změny 
pohlavní identity nebo lesbická orientace (Meyer-Bahlburg a spol., 1996). Podobný efekt 
může způsobit větší přísun exogenních androgenů nebo virilizujících gestagenů (například 
diethystilbestrolu) během těhotenství.

5.2 HOMOSEXUALITA

V některých případech by se o změnu pohlaví mohli snažit homosexuálně orien-
tovaní lidé, kteří by se domnívali, že tímto způsobem vyřeší svou obavu z nepřijetí 
společností, případně se domohou většího společenského uznání jejich vztahu. Tento 
jev je častější u žen než mužů, což zřejmě souvisí s častější nejednoznačnou pohlavní 
identitou lesbických žen (Ehrhardt a spol., 1979). Pomocným diferenciálně diagnostic-
kým vyšetřením může být vedle psychosexuálního vývoje i faloplethysmografi cké nebo 
vulvoplethysmo grafi cké vyšetření (Barr a Blaszczynski, 1976).

5.3  PORUCHA POHLAVNÍ IDENTITY 
V DĚTSTVÍ F64.2 DLE ICD 10

Přechod mezi zdravotní poruchou a normálním stavem představují děti s atypic-
kou pohlavní identitou (nekonformní pohlavní identita v dětství). U chlapců se ustálil 
anglický název (ne příliš korektní) sissy boys a u dívek tomboys (Green, 1987). Jedná se 
o nejčastější abnormitu pohlavní identity vůbec, která se v mírnější formě vyskytuje až 
u několika procent dětí. V klinických vzorcích je častější u chlapců než dívek, ale pravdě-
podobně je takové chování u dívek, zejména v mírnější formě, spíše lépe společensky 
akceptováno. Dívky projevují zájem o chlapecké sporty a koníčky, v kolektivu chlapec-
kých vrstevníků jsou uznávané a někdy hrají i vůdčí roli. Nejlépe se cítí ve sportovním 
oblečení. Naopak nevyhledávají kolektiv spolužaček, nemají zájem o „ženské“ domácí 
práce. U chlapců se naopak projevuje lepší porozumění s vrstevnicemi než s kamarády, 
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mají zájem o panenky, případně plyšová zvířátka, neradi hrají fotbal, neperou se. Pouze 
v některých případech u nich dochází během dětství k tzv. cross-dressingu, tedy převlékání 
do šatů matky, sestry, případně malování se.

Bylo by předčasné domnívat se, že tento vývoj ukazuje vždy nebo převážně na budou-
cí transsexualitu. Přibližně třetina takových dívek je v budoucnu lesbicky orientována, 
u poloviny takových chlapců lze předpokládat budoucí homosexuální preferenci. Na 
druhou stranu je třeba zdůraznit, že existuje mnoho lesbických žen a gay mužů se zcela 
typickým vývojem pohlavní identity během dětství. V některých, zejména vyhraněných 
případech, se jedná o první indikátor, že může dojít k budoucímu transsexuálnímu vý-
voji. Spíš u chlapců je pak třeba počítat s obtížnějším postavením v kolektivu vrstevníků 
a s rizikem šikany. Bylo častěji popsáno i pohlavní zneužití těchto dětí, které se od svých 
vrstevníků odlišují. V případě, že rodiče s takovým potomkem konzultují lékaře, doporu-
čujeme jim nezakazovat a nepodporovat, ponechat dítěti přirozený vývoj s respektováním 
případných atypických projevů.

Při stanovování této diagnózy je potřeba zvláštní opatrnosti, aby nedošlo k mylnému 
určení duševní poruchy u těch jedinců, kteří pouze nezapadají do běžných představ 
společnosti o mužské a ženské roli.

Za zdravotní poruchu je změněná pohlavní identita v dětství považována ve vyhra-
něné formě, kdy je spojena s výraznou tísní z daného pohlaví, přetrvávajícím oblékáním 
či činností typickou pro pohlaví opačné a přáním být osobou opačného pohlaví. Do-
tyčný může být pevně přesvědčen, že je opačného pohlaví. Ani pak však tato porucha 
nemusí znamenat jednoznačně transsexuální vývoj, i když může být jeho počátečním 
vyjádřením.

5.4 TRANSVESTITISMUS FETIŠISTICKÝ F65.1 DLE ICD 10

Hraniční poruchou pohlavní identity je transvestitismus, někdy nazývaný pro 
upřesnění a odlišení fetišistický transvestitismus. Mezinárodní klasifi kace nemocí jej řadí 
mezi poruchy sexuální preference a nikoli pohlavní identity, jedná se však o stav, který 
je na pomezí obou poruch.

Transvestitismus, podobně jako většina parafi lií, je popisován zejména u mužů. Proje-
vuje se převlékáním do ženských šatů, zejména do spodního prádla, ale i dalších doplňků 
jako paruk, a líčením. Převlékání je spojeno s navozováním pohlavního vzrušení. Po do-
sažení orgasmu a ústupu sexuálního vzrušení je obvykle rychle ukončeno. Většina těchto 
mužů je heterosexuálně orientována, mnoho z nich žije v partnerském vztahu se ženou 
a vedle partnerského uspokojení čas od času realizují svoji atypickou odchylku, zpravidla 
masturbací, výjimečně ve spolupráci s komerční sexuální pracovnicí.

Jejich aktivita není společensky nebezpečná, s přibývajícím věkem však může docházet 
ke snižování zájmu o partnerské sexuální aktivity. Do sexuologické ordinace se dostavují 
spíše pro poradu, jak se se svou sexualitou vyrovnat, případně pro pomoc při řešení part-
nerské krize, pokud došlo k prozrazení. Jejich manželky, když se o této odchylce dozvědí, 
reagují až překvapivě často kladně a jsou ochotny ji tolerovat. V některých případech 
se nejedná o stacionární poruchu, ale o přechodné období u transvestitů dvojí role či 
transsexuálů. V některých zemích se tito muži sdružují ve vlastních klubech, podobná 

Transsexualita.indd   45Transsexualita.indd   45 18.7.2008   13:11:4418.7.2008   13:11:44



46 / transsexualita

aktivita vznikla asi před dvěma roky i u nás – nazývá se CD-TV sekce, tedy ze zkratky 
cross-dressing, transvestitismus.

Zvláštní kategorii transgenderů, s nimiž se u nás nesetkáváme, představují she-males. 
Jedná se o biologické muže, kteří pomocí hormonální léčby a plastických operací přiblížili 
své tělo ženskému ideálu a společensky také vystupují jako ženy. Pracují však převážně 
v komerční sexualitě, ať již jako prostituté či pornoherci, přičemž při těchto aktivitách 
na rozdíl od transsexuálů vykazují pozitivní postoj k vlastnímu genitálu a chovají se spíše 
jako homosexuální muži.

5.5 TRANSVESTITISMUS DVOJÍ ROLE F64.1 DLE ICD 10

Mezi poruchy pohlavní identity řadíme jednoznačně transvestitismus dvojí role. 
Opět se vyskytuje převážně u heterosexuálně orientovaných mužů, kteří se občas převlékají 
do šatů opačného pohlaví, případně chvílemi žijí v této roli, ale nepřináší jim to pohlav-
ní vzrušení, jen psychické uspokojení z možnosti dočasné změny. Není zcela vyjádřena 
jednoznačná touha po změně pohlaví, i když někteří z nich nad tímto řešením uvažují 
a u některých se skutečně jedná jen o přechodné stadium budoucího transsexualismu. 
Podobně jako fetišističtí tranvestité žijí často v manželství či ve vztazích a pokud se jejich 
partnerka o jejich poruše dozví, je často schopna ji akceptovat. Tito muži sice nevystupují 
plně komplementárně v párové roli, ale na druhou stranu jejich partnerky oceňují jejich 
schopnost intimity a vzájemné blízkosti.

5.6 PSYCHOTICKÁ PORUCHA

Transsexualitu může vzácně imitovat i fl oridní psychóza, zejména s kvalitativní 
poruchou myšlení. Jen vzácně se však jedná o monoblud, zpravidla se dříve či později 
objevují další příznaky, které terapeuta upozorní na probíhající psychotický proces. Vedle 
sledování je důležitá objektivní anamnéza a psychologické vyšetření.

5.7 SYNDROM SKOPCŮ

Money (1988) popsal syndrom skopců jako obsesivně-kompulsivní poruchu, 
při níž dochází k tendencím mutilovat vlastní genitál. Toto jednání, byť může navenek 
působit jako projev extrémní nenávisti ke genitálu v rámci transsexuální poruchy, není 
doprovázeno transsexuálním cítěním, ale spíše přesvědčením o vlastní nadřazenosti, re-
ligiózními projevy, přitom však nemá mít psychotickou hloubku. Uvádí jej jako častější 
v jiných kulturách, kde je společensky akceptován, například v ruské sektě skopců či 
u indických hidžrů.
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5.8 ORGANICKÉ MOZKOVÉ LÉZE

Brzek se Šípovou (1979) upozorňují na možnost symptomatické pohlavní dys-
forie při organických lézích mozkových, především u nádorů temporálního laloku. Au-
toři se však s popisem podobného symptomu nesetkali ani u pacientů, ani v moderním 
písemnictví.
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6.  PORUCHY POHLAVNÍ IDENTITY 
V OBDOBÍ DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ

P. T. Cohen-Kettenis, F. Pfäffl  in

Utváření pohlavních orgánů, pohlavní identity a pohlavní role zpravidla probíhá 
ve vzájemném souladu, v některých případech však dochází k rozporu mezi pohlavní 
identitou a rolí na straně jedné a biologickým pohlavím na straně druhé. Rodiče dětí 
trpících tímto nesouladem i děti samotné obvykle vyhledávají odbornou pomoc. Pro-
blematika léčby poruch pohlavní identity u dětí se však značně liší od téže problematiky 
u dospívajících, proto se každé z uvedených věkových skupin věnujeme zvlášť.

Novorozenec si své pohlaví a ani gender neuvědomuje; toto vědomí se u něj postupně 
utváří v průběhu rané fáze dětství. Děti se v tomto období učí soustavně a systematic-
ky uplatňovat informace týkající se genitálu jakožto kritéria pro přiřazování sebe sama 
i druhých k jednomu či druhému pohlaví. Zajímavé na tom však je, že již dávno předtím 
získávají určité povědomí o pohlavních stereotypech a začíná se u nich projevovat chování 
typické pro mužskou či ženskou roli. Děti také dokážou vyjádřit své preference ohledně 
hraček, her či společnosti dětí téhož pohlaví mnohem dříve, než jsou schopny dokonale 
pochopit širokou škálu pohlavních rozdílů v celé její šíři (Ruble a Martin, 1998).

Utváření chování typického pro danou pohlavní (genderovou) roli ovlivňují do značné 
míry nejen vrozené dispozice, ale i výchova. Pohlavně podmíněné vzorce chování a další 
charakteristiky jsou rovněž do určité míry ovlivněny pohlavními hormony. Rodiče a další 
dospělé osoby spolu se sourozenci a ostatními dětmi pak přímo ovlivňují rozvoj pohlavní 
identity tím, že u dítěte podporují či naopak trestají chování spojované s tím či oním 
pohlavím, a nepřímo tím, že fungují jako vzory, vůči nimž se dítě vymezuje.

6.1 TERMINOLOGIE A KLASIFIKACE

Nepříjemné pocity plynoucí z konfl iktu mezi vlastní pohlavní identitou a po-
hlavím, které je jedinci přiřazováno okolím, bývají nejčastěji označovány jako pohlavní či 
genderová rozlada (gender dysphoria), což je termín, jenž byl poprvé použit Normanem 
Fiskem (1973). Osoby trpící touto rozladou však bývají v různých klasifi kačních systé-
mech zahrnovány pod různé diagnózy. Termín transsexualismus byl poprvé použit coby 
diagnostická kategorie ve třetím vydání Diagnostické a statistické příručky (DSM III), 
kterou vydává Americká psychiatrická asociace (1980), a později byl zahrnut i do desátého 
přepracovaného vydání Mezinárodní klasifi kace nemocí (ICD 10), kterou v roce 1991 
vydala Světová zdravotnická organizace. V klasifi kaci ICD 10 se termín transsexualismus 
používá pro označení nejextrémnější formy pohlavní (genderové) rozlady, přičemž v rámci 
této diagnózy se dále rozlišuje pět různých variant. Pod kódovým označením F64.2 je 
v klasifi kaci ICD 10 uvedena porucha pohlavní identity v dětství. Ve čtvrtém vydání 
diagnostického manuálu DSM IV, který vydala Americká psychiatrická asociace v roce 
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1994, je již termín transsexualismus nahrazen obecnějším termínem porucha pohlavní 
(genderové) identity. Totéž vydání také přináší specifi cká kritéria pro diagnostikování 
poruchy pohlavní identity u dětí (DSM IV, 302.6) a poruchy pohlavní identity u dospí-
vajících či dospělých (DSM IV, 302.85). Další informace ohledně historického vývoje 
relevantní terminologie viz Pfäffl  in (2002).

Porucha pohlavní identity je v zásadě chápána jako jeden typ poruchy, která může 
mít u různých jedinců rozdílný průběh a která může nabývat různé intenzity. Kritéria pro 
diagnostikování této poruchy u dětí, která jsou uvedená ve čtvrtém vydání Diagnostické 
příručky, však byla kritizována z následujících důvodů:

aby dítě splňovalo kritérium A (identifi kace s opačným pohlavím), nemusí nijak  
vyjadřovat svou touhu po změně pohlaví;
nespokojenosti s pohlavní rolí je pro účely diagnózy přikládána stejná váha jako ne- 
spokojenosti s vlastním biologickým pohlavím, z čehož vyplývá, že kritéria poruchy 
pohlavní identity splňují i děti se změněnou pohlavní identitou, které netouží po 
změně pohlaví a netrpí odporem k vlastním pohlavním znakům;
u chlapců je jako jeden z příznaků poruchy pohlavní identity uvedena nechuť vůči  
přátelskému škádlení a rvačkám, která by přitom mohla být chápána i jako nepato-
logický faktor, jenž by pouze mohl potenciálně vést k jejímu rozvoji;
nespokojenost pozorovaná u dítěte by neměla plynout výhradně z odmítnutí či nepří- 
jemností, do nichž se dostává v důsledku své atypické pohlavní identity.

Obava z patologizace zdravých dětí s atypickou pohlavní identitou je závažným dů-
vodem, jenž některé odborníky vede k tomu, že se zasazují o naprosté vyjmutí stáva-
jících kritérií pro diagnostikování poruchy pohlavní identity u dětí z dalších vydání 
Diagnostické a statistické příručky. Praktické lékaře by pak tato kritika měla upozornit 
zejména na to, že děti, o nichž je tu řeč, sice mohou vykazovat některé – zdaleka však 
ne všechny – příznaky poruchy pohlavní identity, nicméně diagnostikovat tuto poruchu 
jen na základě jejich atypického chování by mohlo být předčasné. Na základě výsledku 
diagnostického procesu lze pak zahájit léčbu v potřebném rozsahu od poradenské činnosti 
až po zásadnější zákroky.

V průběhu posledního desetiletí se v odborné praxi i mezi laickou veřejností začínají 
čím dál tím častěji používat termíny transgenderismus a transgender, případně transgen-
deristé. Původně měly tyto termíny sloužit k označení osob, které se pohybují „někde 
mezi“ běžným heterosexuálním mužem a ženou. Dnes pod tento termín zahrnujeme 
všechny jedince, u kterých nedochází k úplné identifi kaci s příslušníky téhož biologického 
pohlaví (Pfäffl  in et al., 2005).
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Kritéria pro diagnózu poruch pohlavní identity podle Mezinárodní klasifi kace nemocí (MKN 10)

Transsexualismus (F64.0) má tři kritéria:
Touha a být akceptován(a) jako příslušník opačného pohlaví, zpravidla doprovázená přáním  
přizpůsobit své tělo s pomocí hormonální léčby a chirurgických zákroků do maximální možné 
míry s tělesným uspořádáním žádaného pohlaví.
Transsexuální identifi kace přetrvává po dobu alespoň dvou let. 
Porucha není projevem jiné duševní poruchy či genetické, intersexuální nebo chromozomální  
abnormality.

Transvestitismus dvojí role (F64.1) má tři kritéria:
Osoba nosí šaty opačného pohlaví za účelem dočasného ztotožnění s příslušníky opačného  
pohlaví.
Toto převlékání nemá sexuální podtext. 
Osoba se netouží stát natrvalo příslušníkem opačného pohlaví. 

Porucha pohlavní identity v dětství (F64.2) má odlišná kritéria u chlapců a dívek.

Pro dívky:
Dívka vykazuje intenzivní přetrvávající rozladu spojenou se svým ženstvím a explicitní touhu stát  
se chlapcem (přesahující touhu pro kulturních výhodách plynoucích z příslušnosti k mužskému 
pohlaví), případně tvrdí, že je chlapcem.
Kromě toho musí vykazovat některý z následujících znaků: 

Přetrvávající výrazná averze vůči oděvu tradičně považovanému za typicky ženský a sklon  –
k nošení oděvu tradičně považovaného za typicky mužský.
Přetrvávající odpor vůči ženským tělesným rysům, který dokládá nejméně jeden  –
z následujících symptomů:

Dívka tvrdí, že má nebo jí naroste penis.• 
Odmítá močit vsedě.• 
Prohlašuje, že nechce, aby se jí zvětšila prsa nebo aby začala menstruovat.• 

U dívky ještě nezačala puberta. 
Porucha trvá nejméně šest měsíců. 

Pro chlapce:
Chlapec vykazuje intenzivní přetrvávající rozladu spojenou se svým mužstvím a explicitní touhu  
stát se dívkou, v některých případech tvrdí, že je dívkou.
Kromě toho musí vykazovat některý z následujících znaků: 

Věnuje se hlavně aktivitám tradičně považovaným za typicky ženské, což dosvědčuje buď  –
sklon k převlékání do šatů opačného pohlaví nebo snaha připodobnit svůj oděv ženskému, 
případně intenzivní touha účastnit se dívčích her a kratochvílí spojená s odmítáním hraček, 
her a aktivit tradičně považovaných za typicky mužské.
Přetrvávající odpor vůči mužským tělesným rysům, který dokládá nejméně jedno  –
z následujících opakovaných tvrzení:

Chlapec tvrdí, že v dospělosti se z něj stane žena i tělesně (tedy ne jen po stránce • 
pohlavní role).
Jeho penis či varlata v něm vzbuzují nechuť, případně věří, že o ně v budoucnu přijde.• 
Prohlašuje, že by bylo lepší nemít penis či varlata.• 

U chlapce dosud nezačala puberta. 
Porucha trvá nejméně šest měsíců. 

Ostatní poruchy pohlavní identity (F64.8) nemají žádná specifi cká kritéria.

Nespecifi kovaná porucha pohlavní identity (F64.9) nemá žádná specifi cká kritéria.

Poslední dvě diagnostické kategorie lze též uplatnit v případě intersexuálních pacientů.
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Kritéria poruchy pohlavní identity podle Diagnostického a statistického manuálu APA (DSM IV)
Silná a dlouhodobě přetrvávající identifi kace s opačným pohlavím (přesahující obyčejnou touhu  
pro kulturních výhodách plynoucích z příslušnosti k opačnému pohlaví).

U dětí se tato porucha projevuje následujícími čtyřmi (či více) rysy: –
Opakovaně zdůrazňují příslušností k opačnému pohlaví, případně touhou po takové • 
příslušnosti.
U chlapců výrazným sklonem k převlékání do šatů opačného pohlaví či snahou • 
připodobnit svůj oděv ženskému; u dívek výrazným sklonem k nošení oděvu tradičně 
považovaného za typicky mužský.
Silným a dlouhodobě přetrvávajícím sklonem zaujímat při hře role příslušející opačnému • 
pohlaví, případně přetrvávajícími fantaziemi o příslušnosti k opačnému pohlaví.
Intenzivní touhou zapojovat se do her a aktivit tradičně považovaných za typické pro • 
opačné pohlaví.
Výrazným sklonem dávat při hře přednost společnosti dětí opačného pohlaví.• 

U dospívajících a dospělých se tato porucha projevuje například výslovnou touhou po  –
příslušnosti k opačnému pohlaví, dále tím, že si je okolí často plete s příslušníky opačného 
pohlaví, případně touhou žít a být přijímán jako příslušník opačného pohlaví, nebo 
přesvědčením, že vykazují pocity a reakce typické pro opačné pohlaví.

Přetrvávající nespokojenost s vlastním pohlavím, případně pocit, že požadovaná pohlavní role  
není dané osobě vlastní.

U dětí se tato porucha projevuje některým z následujících znaků: –
U chlapců tvrzením, že v nich jejich penis či varlata vzbuzují odpor, nebo že by bylo lepší • 
je nemít, dále odpor k přátelskému škádlení a rvačkám a odmítání hraček, her a aktivit 
tradičně považovaných za typicky mužské.
U dívek tím, že odmítají močit vsedě, dále tvrzením, že mají penis nebo že jim doroste, • 
a tvrzením, že nechtějí, aby se jim zvětšila prsa či aby začaly menstruovat, dále též 
výrazným odporem vůči oděvu tradičně považovanému za typicky ženský.

U dospívajících a dospělých se tato porucha projevuje například snahou zbavit se primárních  –
a sekundárních znaků daného pohlaví (například v podobě žádosti o hormonální léčbu, 
chirurgický zákrok a další procedury sloužící ke změně fyzických pohlavních charakteristik 
tak, aby připomínaly charakteristiky opačného pohlaví) nebo přesvědčením, že se narodili 
s nesprávným pohlavím.

Porucha se nevyskytuje souběžně s tělesným projevy intersexuality. 
Porucha vyvolává u pacienta klinicky pozorovatelnou rozladu a komplikuje jeho/její sociální život,  
případně situaci v zaměstnání či v jiné důležité oblasti jeho/jejího života.

Kódová označení podle stávajícího věku:
302.6 Porucha pohlavní identity u dětí 
302.85 Porucha pohlavní identity u dospívajících a dospělých 

Specifi kujte (u sexuálně zralých jedinců), zda:
je sexuálně přitahován(a) k mužům; 
je sexuálně přitahován(a) k ženám; 
je sexuálně přitahován(a) k oběma pohlavím; 
není sexuálně přitahován(a) k žádnému pohlaví. 

302.6 Dále nespecifi kovaná porucha pohlavní identity
Do této kategorie se řadí takové poruchy pohlavní identity, které nesplňují specifi cká kritéria výše 
uvedených typů této poruchy. Patří sem například:

intersexuální projevy (např. syndrom testikulární feminizace či adrenogenitální syndrom) a s nimi  
spojená pohlavní rozlada;
občasné převlékání do šatů opačného pohlaví motivované stresovými faktory; 
přetrvávající touha po kastraci či penektomii, kterou nedoprovází touha po získání pohlavních  
znaků opačného pohlaví.
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6.2 EPIDEMIOLOGIE

Zatím nejsou k dispozici žádné epidemiologické studie, které by zjišťovaly prav-
děpodobný výskyt poruchy genderové identity u dětí. Jedna genetická studie provedená 
na dvojčatech, která se zaměřila na chování 314 dětí a dospívajících, odhaduje její výskyt 
na 2,3 % (Coolidge et al., 2002). Tento údaj však může být zavádějící, protože dvojčata 
podléhají nitroděložnímu stresu mnohem snáze než ostatní plody. Kromě toho je také 
třeba mít na paměti, že většinu prepubertálních dětí trpících poruchou pohlavní identity 
tvoří homosexuálové, nikoliv transsexuální jedinci. Z toho vyplývá, že údaj 2,3 % takřka 
s určitostí nadhodnocuje procento dětí, u kterých porucha pohlavní identity přetrvá až 
do dospělosti (což znamená, že výskyt budoucích transsexuálních osob je patrně nižší).

Odhady výskytu poruchy pohlavní identity či transsexualismu u dospívajících a dospě-
lých (tzn. osob starších čtrnácti let) zpravidla vycházejí z počtu transsexuálních pacientů 
navštěvujících přední zdravotnická pracoviště nebo z výsledků dotazníkových šetření mezi 
psychiatry. Hodnoty udávané v jednotlivých studiích se od sebe dramaticky liší (Olsson 
a Möller, 2003). Odhadovaný výskyt v dobách, kdy se s léčbou transsexuality teprve začí-
nalo, byl velmi nízký (mezi 1:100 000 a 1:400 000). Novější studie jsou ve svých odhadech 
velkorysejší a udávané hodnoty se pohybují mezi 1:3000 a 1:30 000. Rozdíly mezi jednotli-
vými odhady jsou patrně zapříčiněny rozdílnou metodologií a rozdílným přístupem k léčbě 
transsexuality (konkrétně rozdílnými kritérii pro zahájení léčby) v jednotlivých zemích.

6.3 POMĚR POHLAVÍ

Většinu prepubertálních dětí navštěvujících specializované genderové kliniky 
tvoří chlapci. Poměr chlapců a dívek se v Kanadě pohybuje zhruba kolem 6:1, v Nizozemí 
3:1 a v Británii 4:1. Poměr dospívajících navštěvujících výše uvedené kliniky je však ve 
všech třech případech stejný a blíží se paritě.

Je samozřejmě možné, že nevelký, leč totožný počet chlapců a dívek trpících poruchou 
pohlavní identity, kteří v dětství navštěvovali specializované pracoviště, se v poměrně brz-
kém věku rozhodně pro operativní změnu pohlaví. U dospělých se zmíněný poměr pohy-
buje kolem 3:1. Lze se ovšem domnívat, že dívky trpící poruchou pohlavní identity usilují 
o pozdější změnu pohlaví častěji než chlapci. Vyšší procento chlapců léčených v Británii 
a Kanadě může být také důsledkem nadměrných obav rodičů z projevů zženštilosti u mužů. 
Ve prospěch této teorie hovoří i studie, která prokázala, že léčba dětí trpících poruchou 
pohlavní identity probíhá v uvedených zemích ve výrazně nižším věku než v Nizozemí.

6.4  SOUVISLOST MEZI PORUCHOU POHLAVNÍ 
IDENTITY V DĚTSTVÍ A TRANSSEXUALITOU

Zdaleka ne každé dítě trpící poruchou pohlavní identity se ovšem po završení 
puberty rozhodne pro operativní změnu pohlaví, neboť porucha genderové identity 
v dětství se obvykle pojí spíše s homosexualitou než s transsexualitou. Dáme-li dohro-

Transsexualita.indd   53Transsexualita.indd   53 18.7.2008   13:11:4418.7.2008   13:11:44



54 / transsexualita

mady vzorky z šesti dlouhodobých severoamerických studií provedených na chlapcích 
trpících poruchou pohlavní identity (včetně neléčených), vyjde nám, že z 99 zkoumaných 
osob se transsexualita nakonec projevila u pouhých šesti procent (Green, 1987; Zucker 
a Bradley, 1995). Tento údaj je vzhledem k reálnému stavu patrně podhodnocený. Ze 
dvou klinických vzorků tvořených chlapci a dívkami trpícími poruchou pohlavní identity 
je patrné, že u 20–23 % zkoumaných osob přetrvávaly i po završení puberty příznaky 
pohlavní rozlady či touha po operativní změně pohlaví, v některých případech vedoucí 
k zahájení léčby (Cohen-Kettenis a Pfäffl  in, 2003). Praktičtí lékaři by však v každém 
případě měli mít na paměti, že ačkoliv klinické studie leckdy odhadují reálnou hodnotu 
o poznání přesněji, z dětí trpících poruchou pohlavní identity se mnohem častěji vyvinou 
lidé homosexuálně orientovaní než transsexuální jedinci.

6.5 KLINICKÉ PROJEVY U DĚTÍ

U dětí se první příznaky počínající poruchy pohlavní identity mohou projevit už 
ve věku dvou let. Jakmile se tyto děti naučí mluvit, začínají opakovaně tvrdit, že jsou nebo 
se v budoucnu stanou příslušníky opačného pohlaví, vykazují sklony a chování typické 
pro opačné pohlaví a jsou nešťastné, pokud jim není dovoleno se podle toho chovat. 
Starší prepubertální děti však často o svých pocitech přestávají hovořit a projevy chování 
typického pro příslušníky opačného pohlaví u nich vinou studu nebývají tak časté.

Chlapci trpící poruchou pohlavní identity obvykle dávají přednost dívčím hračkám 
a účastní se hlavně her a aktivit typických pro dívky. Zpravidla nemívají v oblibě přátelské 
škádlení a rvačky. Ve svých fantaziích nejčastěji zaujímají ženské role, jako je například 
princezna či víla. Skoro všichni chlapci trpící poruchou pohlavní identity si mnohem 
raději hrají s dívkami než s chlapci. V pozdějších fázích dětství však pro ně bývá obtížné 
udržovat i nadále přátelské vztahy s dívkami a bývají proto častým terčem posměšků nebo 
šikany, které se s přibývajícím věkem dále stupňují. V důsledku toho se u nich zvyšuje 
riziko vzniku sociálních a dalších problémů. Mnozí z nich také vyjadřují nespokojenost 
s mužským tělem. Jsou-li nazí, snaží se svůj genitál zakrýt a předstírají, že mají ženské 
pohlavní orgány; většina z nich rovněž močí vsedě. V raném dětství někdy také věří, že 
až budou velcí, penis jim sám od sebe upadne a narostou jim prsa jako mamince.

U dívek trpících touto poruchou se zájmy a chování typické pro příslušníky opačného 
pohlaví projevují ve stejně raném věku jako u chlapců. Rodiče těchto dívek uvádějí, že 
jejich dcery odjakživa nesnášely typicky ženské oblečení a šperky. Nakrátko ostříhané 
dívky bývají často mylně považovány za chlapce. Dívky trpící poruchou pohlavní identity 
se zajímají výhradně o chlapecké hračky, rády sportují – přičemž největší oblibě se u nich 
těší míčové hry, s vervou se účastní rvaček a nejraději si hrají venku. Při hře také dávají 
přednost chlapecké společnosti. Podobně jako u chlapců trpících touto poruchou identity 
jsou hlavní náplní jejich přátelských vztahů společné aktivity a zájmy a nikoliv vzájemné 
sdílení vnitřních pocitů. Jelikož projevy chování typického pro opačné pohlaví jsou u dí-
vek tolerovány více než u chlapců, bývají tyto dívky mnohdy mezi chlapci velmi populární, 
zejména pokud jsou sportovně nadané a sympatické. Díky tomu nejsou vydělovány ze 
společnosti a nestávají se terčem posměšků v takové míře jako podobně postižení chlap-
ci. Některé dívky trpící poruchou pohlavní identity se také snaží napodobovat typicky 
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chlapecké pohyby nebo mluvit hlubším hlasem. Mnohé z nich jsou velmi nespokojené 
se svým ženstvím i s ženským tělem a vkládají si do kalhotek srolované kapesníky nebo 
jiné předměty, aby působily dojmem, že mají penis.

Někdy se také snaží močit vestoje, například u stromů, když si hrají na zahradě nebo 
v parku. Představa, že jim v dospívání narostou prsa a začnou menstruovat, je pro ně 
obvykle naprosto nepřijatelná. Některé z nich věří, že jim penis později doroste.

6.6 KLINICKÉ PROJEVY U DOSPÍVAJÍCÍCH

Většinu adolescentů trpících extrémními formami poruch pohlavní identity 
tvoří jedinci, kteří touto poruchou trpěli již v dětství. U některých z nich nedochází po 
dokončení povinné školní docházky k výraznější změně chování ani vzhledu a v době, 
kdy zahajují léčbu na specializované klinice, již fungují na střední škole v opačné pohlavní 
roli. V dospělosti se někteří zamilovávají a navazují sexuální vztahy s osobami stejného 
pohlaví. Jejich sexualita zahrnuje řadu projevů od utajované platonické zamilovanosti až 
po intimní schůzky a sexuální aktivitu s vytouženým partnerem či partnerkou. Sexuálně 
aktivní pubescenti bez výjimky nezapojují při milování své primární pohlavní znaky.

Další skupinu tvoří dospívající, kteří se snaží přizpůsobit nárokům kladeným společ-
ností, dokud se u nich porucha pohlavní identity neprojeví nějakým jiným způsobem. 
Ti obvykle nosí genderově neutrální oblečení nebo oděv typický pro dané pohlaví spolu 
s typickým účesem a snaží se svým vystupováním přitahovat co nejmenší pozornost. 
U těch nejopatrnějších a těch, kteří trpí mimořádně silnými obavami, dokonce nemusí 
být z jejich vzhledu ani chování zřejmé, že trpí pohlavní rozladou.

Dospívající, kteří nesplňují všechna kritéria, tvoří velmi heterogenní skupinu. Patří 
sem například:

ti, kteří si již zažádali o operativní změnu pohlaví, ale chovají vůči ní rozporuplné  
pocity,
ti, kteří zpočátku velmi intenzivně toužili po operativní změně pohlaví, ale později  
změnili názor,
ti, kteří po operativní změně pohlaví vlastně ani netouží, nicméně trpí nejistotou  
ohledně vlastní pohlavní identity,
ti, jejichž pochybnosti ohledně vlastní pohlavní identity jsou ve světle jiných psycho- 
patologických projevů (například pervazivní vývojové poruchy) pouze druhotným 
problémem.

6.7 ETIOLOGIE

Spektrum projevů poruchy pohlavní identity a její význam pro etiologické teorie

Porucha pohlavní identity není homogenním jevem a odborníci již mnohokrát navrhova-
li, aby se dospělé osoby trpící poruchou pohlavní identity rozdělovaly do dvou hlavních 
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kategorií. Pro první z nich jsou typické časné příznaky a lze ji označit jakožto primární 
(core), nukleární a homosexuální; do druhé patří osoby, u nichž se příznaky projevily až 
v pozdním věku, a lze ji proto označit za sekundární (non-core), fetišistickou a nehomo-
sexuální. Toto rozdělení potvrzuje řada výzkumů (např. Smith et al., 2005). Podle všeho 
lze mezi transsexuálními osobami rozlišit nejméně dvě různé skupiny, u jejichž příslušníků 
probíhá osobnostní vývoj rozdílným způsobem.

Do skupiny označované jako primární řadíme jedince, kteří od raného dětství vykazo-
vali extrémní příznaky narušené pohlavní identity, převlékání do šatů opačného pohlaví 
(cross-dressing) se u nich nikdy nespojovalo se sexuálním vzrušením, přitahováni jsou 
výhradně heterosexuálními partnery téhož pohlaví, o operativní změnu pohlaví začínají 
usilovat velmi záhy a před zahájením léčby netrpí žádnými závažnějšími poruchami 
psychologického rázu.

Druhá skupina sestává z osob, které v dětství vykazovaly chování typičtější pro své 
biologické pohlaví, zažívají (nebo v minulosti zažívaly) sexuální vzrušení při převlékání 
do šatů opačného pohlaví a sexuálně je přitahují příslušníci opačného pohlaví. Jedinci 
řazení do této kategorie usilují o operativní změnu pohlaví až po poměrně dlouhé době 
strávené usilovnou snahou o adaptaci na sociální roli, která je jim vnucována na základě 
jejich biologického pohlaví. Někteří z nich dokonce vstoupí do manželského svazku 
a mají děti. Mnohem častěji jde o biologické muže, kteří také tvoří podstatně různorodější 
skupinu než biologické ženy.

Podobně jako u dospělých, může i u dětí míra poruchy pohlavní identity nabývat 
různých podob a různého stupně intenzity. Většina dětí trpících touto poruchou se na-
konec nestane transsexuálními, podstatná část však ano. Zatím nicméně nedokážeme 
předpovědět, které děti stihne první osud a které druhý; ještě horší je to pak s předpo-
vídáním budoucího výskytu jiných poruch než transsexuality (např. transvestitismu). 
Situaci dále komplikuje skutečnost, že ne všichni dospělí transsexuální lidé trpěli v dětství 
plně rozvinutou poruchou pohlavní identity. Jednotlivé teorie a jevy, o které se opírají, 
proto vymezují různé podskupiny, u nichž se projevuje široká škála projevů spojených 
s pohlavní identitou.

Výzkum prováděný na dětech zahrnoval převážně děti trpící poruchou pohlavní identi-
ty, u kterých se později projevila homosexualita či transsexualita primárního typu. Výzkum 
prováděný na dospělých zahrnoval jedince trpící transsexualitou primárního i sekundár-
ního typu, kteří v dětství trpěli částečnou či úplnou poruchou pohlavní identity.

Psychologické a psychobiologické teorie

O tom, které faktory vyvolávají poruchy genderové identity, se dodnes vedou vleklé spory. 
K identifi kaci s opačným pohlavím se dá dojít různými cestami a ke vzniku této poruchy 
může přispět celá řada nejrůznějších vlivů.

Vznik poruchy pohlavní identity již byl v minulosti přisuzován celé řadě psycholo-
gických faktorů. Všechny teorie vysvětlující její vznik na základě jediného vlivu jsou však 
příliš zjednodušující, a ty nejnovější proto pracují s kombinacemi několika rizikových 
faktorů; zpravidla sice slouží hlavně ke zdůvodnění poruchy pohlavní identity v dětství, lze 
je však aplikovat i na některé formy poruchy pohlavní identity u dospívajících a dospělých. 
Lze se oprávněně domnívat, že v kritickém období musí nejprve nastat souběh několika 
rizikových faktorů, aby se u dotyčné osoby naplno rozvinula porucha pohlavní identity.
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Jedna vlivná současná teorie vidí jako klíčový zdroj této poruchy sníženou míru sebe-
hodnocení (Zucker a Bradley, 1995). Identifi kace s opačným pohlavím – ne však nezbytně 
s rodičem opačného pohlaví – podle ní přináší dítěti pocit většího bezpečí a lepšího přijetí 
ze strany rodičů. K tomu, aby dítě nabylo přesvědčení, že přináležet k opačnému pohlaví 
je bezpečnější, však musejí být splněny dvě podmínky. Podle té první musejí být děti 
vystaveny takovému emocionálnímu stresu, že pro ně identifi kace s opačným pohlavím 
představuje způsob, jak přežít. Tato rozlada přitom může být vyvolána nespecifi kova-
nými faktory (psychologického či biologického rázu), které se vztahují k povaze dítěte, 
vlastnostem jeho rodičů či obojímu. Ta druhá stanovuje, že během příslušné senzitivní 
vývojové periody, kdy se u dítě vytváří koherentní vědomí vlastního já, musejí působit 
specifi cké faktory (psychologické či biologické povahy) navozující situaci, v níž se dítě 
pod vlivem úzkosti uchýlí k chování typickému pro opačné pohlaví.

Faktory na straně rodičů

Výskyt psychopatologických jevů u rodičů může hrát v případě dětí trpících poruchou 
pohlavní identity významnou roli, neboť tyto jevy mohou ovlivnit schopnost rodičů sta-
novovat jednoznačné hranice, případně vést až k podpoře chování typického pro opačné 
pohlaví. Dále mohou negativně ovlivňovat schopnost rodičů účinně řešit problémy a také 
přispívají k oslabení citové vazby mezi rodiči a dítětem. Obavy, které toto oslabení citové 
vazby vyvolá u dítěte, mohou pak vést k tomu, že se rozhodne „hledat řešení“ v touze 
stát se příslušníkem opačného pohlaví. Některé studie skutečně odhalily zvýšenou míru 
psychopatologie, zatím však neexistuje dostatečně přesvědčivý důkaz o výskytu nějaké 
konkrétní psychické poruchy u rodičů dětí trpících poruchou pohlavní identity.

V určité míře lze potvrdit pouze jeden specifi cký faktor, a sice oslabení (citové) vazby 
mezi otcem a synem trpícím poruchou pohlavní identity, které lze doložit výrazně kratší 
dobou strávenou v interakci s rodičem; zatím však zůstává nejasné, zda je tento faktor 
příčinou či naopak následkem femininního vývoje chlapce (Green, 1987).

Touha po narození dcery, kterou mnozí lékaři považují za významný či dokonce jediný 
rozhodující faktor ovlivňující výskyt poruchy pohlavní identity u chlapců, není u matek 
těchto chlapců častější ani silnější než u ostatních matek (Zucker a Bradley, 1995).

Faktory na straně dětí

Jako hlavní faktor zesilující účinky poruchy pohlavní identity v její zárodečné fázi se 
zpravidla uvádí úzkostná povaha dítěte. Při pokusech prováděných v laboratorních pod-
mínkách se však zjistilo, že děti trpící touto poruchou obvykle nevykazují typické fyziolo-
gické projevy doprovázející úzkostné reakce. Nelze proto říci, že by se úzkostné symptomy 
projevovaly ve všech typech reakcí dítěte (Cohen-Kettenis a Pfäffl  in, 2003).

Děti trpící poruchou pohlavní identity se od ostatních dětí liší svým vztahem k přátel-
skému škádlení a rvačkám. Chlapci se podobným aktivitám zpravidla vyhýbají, zatímco 
dívky mnohdy dávají přednost sportovním aktivitám a nevázanému skotačení. S tímto 
specifi ckým faktorem patrně souvisí přímé působení testosteronu na mozek plodu v pre-
natálním období.

Rovněž vzhled dítěte může u rodičů vyvolávat pocity a reakce, jež vývoj pohlavní iden-
tity dítěte specifi ckým způsobem ovlivní. Chlapci trpící touto poruchou bývají bez výjimky 
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považováni za atraktivnější, půvabnější, více okouzlující či krásnější než ostatní chlapci, 
přičemž postrádají typicky mužské rysy a na svůj vzhled dbají mnohem více. Dívky trpící 
poruchou pohlavní identity jsou pro změnu vnímány jako urostlejší, mužnější, drsnější 
a méně dbající svůj na vzhled než dívky z kontrolních vzorků. Podobný dojem mohou 
vyvolávat i morfologické parametry tváří zkoumaných dětí (Zucker a Bradley, 1995).

Biologické teorie

Proces pohlavní diferenciace samozřejmě nezahrnuje jen utváření vnitřních a vnějších 
pohlavních orgánů. Maskulinizací či feminizací prochází totiž i lidský mozek. Je-li pak 
mozek v prenatálním či perinatálním období vystaven působení pohlavních hormonů, 
mohou nastat v jeho vývoji (a následkem toho i v chování jedince) změny trvalejšího 
rázu. Coby klíčový faktor přispívající ke vzniku nejextrémnější formy poruchy pohlavní 
identity, tj. transsexuality, se proto často uvádí údajná disharmonie mezi vývojem genitálu 
a pohlavní diferenciací mozku.

Biomedicínské výzkumy na poli transsexuality, jejichž cílem bylo ověřit hypotézu 
o možném vlivu pohlavních hormonů v prenatálním období, se zaměřily na následující 
oblasti:

Osoby, u nichž se v prenatálním období objevila některá z endokrinních poruch,  
jako je například adrenogenitální syndrom (AGS). Nadledvinky osob trpících tím-
to syndromem produkují zvýšené množství mužských pohlavních hormonů, které 
v prenatálním období způsobují u jedinců s genotypem 46 XX maskulinizaci zevního 
genitálu a také ovlivňují řadu projevů jejich sexuality.
Pohlavně dimorfní mozková jádra III. Pohlavně diferencované kognitivní schopnosti,  
funkční mozková asymetrie a lateralita. V uvedených výzkumných oblastech bylo 
shromážděno neustále se rozrůstající množství důkazů (byť převážně nepřímých), doklá-
dajících, že mozek některých jedinců trpících poruchou pohlavní identity byl v prena-
tálním období vystaven zvýšenému množství pohlavních hormonů, a naopak – že totiž 
u jedinců, kteří byli v prenatálním období vystaveni zvýšenému množství pohlavních 
hormonů, existuje zvýšené riziko vzniku poruch pohlavní identity (Hines, 2004). 
I nadále však zůstává evidentní, že působení pohlavních hormonů samo o sobě nedo-
káže vyvolat u člověka poruchu pohlavní identity – tyto poruchy totiž vznikají pouze 
u malého procenta osob s atypickou hormonální sekrecí (Cohen-Kettenis, 2005).
Z nedávného výzkumu provedeného na dvojčatech (Coolidge et al., 2002), v němž  
byly zkoumání podrobeny děti i dospívající, vyplynulo, že porucha pohlavní identity je 
zčásti způsobena geneticky. Výsledky výzkumu ukazují, že genetická složka poruchy se 
na jejím vzniku podílí z 62 % a působení dalších vnitřních faktorů (např. prenatálních 
hormonů či psychických traumat) z 38 %, což mimo jiné zcela vylučuje vliv vnějších 
faktorů (např. rodiny). Zatím však jde o výzkum naprosto ojedinělý, který navíc ne-
byl proveden na klinickém vzorku. Je také třeba mít na paměti, že část zkoumaného 
vzorku tvořily děti trpící poruchou pohlavní identity, z nichž v budoucnu vyrostou 
převážně homosexuálové. Je tedy možné, že výzkum prováděný výhradně na dospělých 
a dospívajících, by ukázal odlišné hodnoty. I přesto však tento výzkum zůstává zatím 
první neretrospektivní studií, která by svědčila o tom, že porucha pohlavní identity 
je způsobena genetickými faktory.
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6.8 LÉČBA PORUCH POHLAVNÍ IDENTITY U DĚTÍ

Královská psychiatrická kolej se sídlem v Londýně vydala v lednu 1998 pod 
kódovým označením CR 63 zprávu z konference o poruchách pohlavní identity u dětí 
a dospívajících (Gender Identity Disorders in Children and Adolescents. Guidance for 
Management, Di Ceglie et al., 1998), na jejíž přípravě se kromě dalších odborníků 
z celého světa podíleli i autoři této statě. O tři roky později byl text této závěrečné 
zprávy zahrnut do šestého vydání Zásad péče o osoby trpící poruchou genderové identity 
(Th e Standards of Care for Gender Identity Disorders, Meyer III. et al., 2001), kterou 
publikuje interdisciplinární organizace Harry Benjamin International Gender Dysphoria 
Association (HBIGDA), jež má v klinické léčbě a výzkumu na poli transsexuality zatím 
nejdelší tradici.

HBIGDA také vydává svůj ofi ciální věstník International Journal of Transgenderism, 
který byl v letech 1997–2002 publikován ve spolupráci s düsseldorfským nakladatelstvím 
Symposion Publishing, a to pouze v elektronické podobě (www.symposion.com/ijt/); od 
roku 2005 se na jeho přípravě podílí nakladatelství Haworth Medical Press (www.haworth-
press.com/web/IJT/) a kromě elektronické verze je k dispozici i v tištěné podobě. První 
verze Zásad péče o osoby trpící poruchou pohlavní identity byla dílem skupiny lékařů 
a badatelů, a výsledek byl přijat na šesté konferenci o poruchách pohlavní identity, která 
se konala v únoru 1979 v kalifornském San Diegu, coby závazná směrnice pro zahájení 
hormonální léčby či operativní změny pohlaví. Po dalších vydáních, které následovaly 
v letech 1980, 1981, 1983 a 1990, se v roce 1998 objevila verze šestá, která poprvé zahr-
novala i sekci věnovanou dětem a dospívajícím.

6.8.1 DIAGNÓZA

Pokud se k lékaři dostane dítě s problémem pohlavní identity, je třeba nejprve stanovit, 
zda splňuje kritéria pro tuto poruchu podle Mezinárodní klasifi kace nemocí (ICD 10) 
a/nebo podle Diagnostické a statistické příručky (DSM IV) – viz tabulky č. 10 a 11. 
U nejextrémnějších případů to není nic těžkého. Řada dětí se však na škále identifi kace 
s opačným pohlavím (viz tabulka č. 12) řadí někam mezi „typicky mužská/mužské“ 
a „typicky ženská/ženské“, a vezmeme-li navíc v úvahu širší kontext, situace se nám 
ještě více zkomplikuje. Míra identifi kace s opačným pohlavím se navíc může v průběhu 
času měnit, ať už v důsledku skutečných změn či proto, že starší děti jsou si čím dál tím 
výrazněji vědomy, že projevy identifi kace s opačným pohlavím jsou společností vnímány 
jako nežádoucí. Zejména u dětí, které neuvádějí, že by chtěly být příslušníky opačného 
pohlaví a ani nevyjadřují výslovný odpor vůči vlastnímu tělu, je velmi těžké určit, zda 
je chování typické pro opačné pohlaví v jejich případě projevem poruchy identifi kace 
nebo zda jde o pouhou anomálii, která nicméně nijak nevybočuje z obecně přijímaných 
norem. Ani v případech, kde jsou k dispozici všechny informace, však neexistuje žádné 
obecně platné pravidlo, které by bylo možné použít k diagnóze poruchy pohlavní identity 
na základě chování typického pro opačné pohlaví. Kromě vlastní diagnózy je třeba při 
stanovení optimálního léčebného postupu vzít v úvahu také důkladné zvážení rozsahu 
potíží u daného dítěte, průběh jeho dosavadního vývoje a stávající míru adaptace, funkč-
nost či dysfunkčnost rodiny, a také postoje okolí vůči dítěti.
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Tab. 12 Škála identifi kace s opačným pohlavím (názorná pomůcka pro praktické lékaře)

typické pro

chlapce dívky

prohlášení týkající se vlastní identity 
│…………………………………………………│
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

míra identifi kace
│…………………………………………………│
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

touží mít pohlavní znaky
│…………………………………………………│
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

vztah k přátelskému škádlení a rvačkám
│…………………………………………………│
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

preference osob stejného pohlaví 
│…………………………………………………│
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

jakému dává přednost oblečení 
│…………………………………………………│
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

role zaujímané ve fantaziích
│…………………………………………………│
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

preference hraček
│…………………………………………………│
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

preference her a dalších aktivit
│…………………………………………………│
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

vystupování/způsob řeči 
│…………………………………………………│
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

U každého případu také doporučujeme zjistit (s pomocí relevantní odborné literatury), 
zda tu působí hlavně faktory na straně dítěte či na straně rodičů. Skutečný význam většiny 
zdokumentovaných vlivů coby případných determinant poruchy pohlavní identity přitom 
stále ještě nebyl s jistotou stanoven. I kdyby se však nakonec ukázalo, že žádný z nich není 
onou hledanou determinantou, zůstává faktem, že všechny tyto faktory mohou negativně 
ovlivnit vývoj dítěte. Pozornost psychologa proto doporučujeme zaměřit hlavně na tyto 
vlivy, přestože poruchu pohlavní identity tímto způsobem samozřejmě „vyléčit“ nelze.

Dalším cílem lékaře v průběhu diagnostické fáze je zasadit informaci o změněné 
pohlavní identitě dítěte do širšího kontextu. Za tímto účelem je třeba vyhodnotit i další, 
obecnější stránky rozvoje dítěte, jako je například úroveň kognitivních schopností, sociál-
ně-emocionální funkce či studijní výsledky. Pokud v některé z těchto oblastí dítě výrazně 
zaostává, může to lékaři v některých případech pomoci při interpretaci jeho pohlavně 
atypického chování. Například chlapec, který si nejraději hraje s (mladšími) dívkami, 
dává přednost holčičím hračkám a zapojuje se do dívčích her, tak nemusí činit jen proto, 
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že je nespokojený se svým pohlavím, ale třeba proto, že jej méně vyvinuté kognitivní 
schopnosti a celková nedospělost vyřazují z chlapeckého kolektivu.

Kromě poruchy pohlavní identity se navíc u téhož jedince mohou projevit i další 
psychické poruchy, přičemž vztah mezi nimi a uvedenou poruchou může v praxi nabývat 
nejrůznějších forem. V některých případech jsou symptomy narušené pohlavní identity 
v první řadě projevem jiné poruchy (např. pervazivní vývojové poruchy). Jindy se stává, že 
se u daného jedince zcela nezávisle na poruše pohlavní identity rozvinou i jiné psychické 
poruchy jako je například hyperkinetická porucha či Tourettův syndrom; ty pak mohou 
snížit sociální status chlapce a způsobit, že bude hledat útočiště mezi dívkami, kde se cítí 
bezpečněji. Dále je třeba vzít v úvahu, že některé psychické potíže či poruchy vznikají 
jako přímý následek poruchy pohlavní identity (například anorexie u dívek). Konkrétní 
léčebný postup v takovém případě závisí na předpokládaném vztahu mezi poruchou 
pohlavní identity a dalšími psychickými poruchami.

Širší kontext ovšem nezahrnuje jen další stránky dětské psychiky, ale také fungování 
celé rodiny. Způsob, jakým daná rodina funguje, může nejen ovlivnit pohlavní identitu 
a chování dítěte, ale rovněž fungovat i jako přímý zdroj negativních pocitů. Rodičovské 
hádky vyvolané rozdílnými emocionálními reakcemi na pohlavně atypické chování dítěte 
mohou například u dítěte vyvolat pocit viny. Z tohoto důvodu je také třeba vzít v úvahu 
postoj širšího okolí vůči atypickému chování dítěte.

6.8.2 DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA

Výše uvedené typy, které lze mezi dětmi rozlišit, vycházejí z rozdělení podle výsledku 
psychosexuálního vývoje (tj. homosexuality či transsexuality). Takovou klasifi kaci lze 
sice zatím provádět pouze retrospektivně. Je však přitom možné mezi malými dětmi 
vykazujícími symptomy poruchy pohlavní identity vysledovat existenci jistých rozdílů. 
S dětmi trpícími mírnějšími variantami této poruchy se lékaři zřejmě setkávají pouze 
v případech, kdy tyto děti mají homofobní rodiče. V klinické praxi se proto obvykle 
setkáváme spíše s dětmi vykazujícími zvýšenou míru identifi kace s opačným pohlavím. 
Zda přitom všechny tyto děti skutečně potřebují lékařskou pomoc zůstává i nadále otáz-
kou – dokonce i v této skupině se totiž objevují děti vykazující „statistickou odchylku od 
přijatelné normy“. Mezi dětmi, s nimiž přicházíme do styku v klinické praxi, lze kromě 
toho rozlišit následující podskupiny:

První podskupinu tvoří děti, u nichž se příznaky poruchy pohlavní identity objeví  
v reakci na určitou událost či traumatický zážitek jako je například rozvod rodičů. 
První symptomy se přitom mohou objevit už ve stejné době jako u „pravé“ poruchy 
pohlavní identity, obvykle lze však zaznamenat jisté zpoždění. Před onou událostí také 
tyto děti zpravidla nevykazují pohlavně atypické chování. Na základě našich zkušeností 
můžeme říci, že projevy uvedené poruchy obvykle nemívají u těchto dětí pervazivní 
ráz (tzn. omezují se na fantazijní úroveň či převlékání se do šatů opačného pohlaví) 
a někdy dokonce začnou ustupovat ještě předtím, než je zahájena léčba.
Do druhé podskupiny můžeme zařadit chlapce, kteří nemají v oblibě typicky klukov- 
ské hry a aktivity a s ostatními chlapci si hrají jen zřídka. Ke svému tělu však nemají 
záporný vztah a ani se ve větší míře neidentifi kují s dívkami. S dívkami si patrně hrají 
proto, že nejsou schopni navázat běžný vztah s vrstevníky stejného pohlaví. Chování 
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dětí řazených do této podskupiny se zpravidla označuje souhrnným termínem mladic-
ká zženštilost. Někteří odborníci jsou toho názoru, že jde o zdravé, byť z genderového 
hlediska atypické chlapce, kteří se docela dobře obejdou i bez pomoci lékaře. U dívek 
dosud podobný jev nebyl zaznamenán.
Třetí podskupinu tvoří vzácně se vyskytující chlapci, jejichž chování ani zájmy sice  
nejsou zřetelně femininní, ale přitom s oblibou nosívají ženské spodní prádlo (nylo-
nové a hedvábné). Podobně jako u první podskupiny se tato náklonnost k hebkým 
tkaninám může objevit až v reakci na určitou událost či zážitek. Nošení oděvů vyro-
bených z těchto materiálů má na ně podle všeho zklidňující účinek.
Do poslední podskupiny lze zařadit děti trpící některou z forem intersexuality (v sou- 
časnosti označované jako porucha pohlavního vývoje; jde o rozpor mezi uspořádáním 
pohlavních chromozómů a pohlavních žláz, případně genitálu), které v některých 
případech – podobně jako ostatní děti trpící poruchou pohlavní identity – vykazují 
chování, zájmy či identifi kaci s opačným pohlavím, případně rozladu pociťovanou 
v souvislosti s vlastním tělesným uspořádáním. Podle Diagnostické a statistické pří-
ručky APA (DSM IV) ovšem nelze u těchto dětí diagnostikovat poruchu pohlavní 
identity, neboť přítomnost intersexuality tuto možnost vylučuje.

Navzdory odlišné etiologii však léčba (jejíž průběh se beztak u neintersexuálních dětí 
trpících poruchou pohlavní identity liší doslova případ od případu) u těchto dětí nepro-
bíhá výrazně jinak než u neintersexuálních dětí (Cohen-Kettenis a Pfäffl  in, 2003).

6.8.3 DIAGNOSTICKÝ POSTUP

Informace potřebné ke stanovení léčebného postupu lze získat už v průběhu čtyř až pěti 
sezení, u těžších případů to však může trvat i déle. Po prvním sezení, kdy lékař hovoří 
s rodiči i dítětem jednak současně, jednak s každým zvlášť, je zapotřebí nejméně jedno-
ho individuálního sezení s dítětem a následně individuálního sezení s každým z rodičů. 
Při první návštěvě se hovoří o tom, jaké motivy rodiče přivádějí k lékaři. Rodiče jsou 
přitom dotazováni jak na vývoj a chování dítěte, tak na své vlastní reakce na jeho cho-
vání. Dále je třeba zjistit, co si rodiče od návštěvy lékaře slibují, prodiskutovat možnosti 
léčby a podrobně vysvětlit celý postup. Rovněž se zjišťuje, co návštěva lékaře znamená 
pro dítě samotné, dochází k navázání pracovního vztahu a získávají se první informace 
o charakteru poruchy.

V průběhu dalších sezení se s rodiči podrobněji probírá dosavadní psychosexuální 
vývoj a aktuální míra adaptace dítěte a zjišťuje se, zda dítě vykazuje chování, zájmy či další 
projevy uvedené v Diagnostické a statistické příručce DSM IV či v MKN 10. Zvýšená 
pozornost je přitom věnována rodinnému zázemí obou rodičů a jakýmkoliv psychose-
xuálním potížím, které mohly ovlivnit jejich vlastní život (například ztráta staršího sou-
rozence opačného pohlaví). Rovněž je třeba do hloubky prozkoumat pocity, jaké v obou 
rodičích vyvolává genderově atypické chování dítěte, jejich výchovné metody a veškeré 
manželské či rodinné konfl ikty vyvolané tímto chováním dítěte. Pokud lékař dojde k zá-
věru, že poruchu pohlavní identity dítěte do značné míry ovlivňuje rodinná dynamika, 
a že by bylo vhodné zahájit rodinnou terapii, měl by se na léčbě podílet i specializovaný 
terapeut. Součástí celé procedury jsou proto psychologické testy, s jejichž pomocí lze 
získat informace, které by se jinak získávaly jen s velkými obtížemi.
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6.8.4 METODY

Kromě klinického rozhovoru lze při zkoumání míry identifi kace s opačným pohlavím 
uplatnit i polostrukturovaný řízený rozhovor, například rozhovor o pohlavních preferen-
cích (viz Cohen-Kettenis a Pfäffl  in, 2003, str. 112), nebo rozhovor o pohlavní identitě 
(viz Zucker a Bradley, 1995, str. 71) a další standardizované diagnostické nástroje.

Nejznámějším z těchto standardizovaných nástrojů je test Kresby lidské postavy (Re-
kers et al., 1990). Děti trpící poruchou pohlavní identity obvykle malují jako první po-
stavu opačného pohlaví. Zpravidla také postavu opačného pohlaví znázorňují jako větší 
a s více podrobnostmi než postavu stejného pohlaví. Jelikož ovšem spolehlivost tohoto 
testu není ani zdaleka stoprocentní, má spíše kvalitativní než kvantitativní vypovídací 
hodnotu.

U mladších dětí trpících poruchou pohlavní identity, jejichž kognitivní vnímání po-
hlaví nebývá tak koherentní jako u dětí, které touto poruchou netrpí, lze také použít test 
pohlavního etiketování či pohlavní stability (Leinbach a Fagot, 1986; Slaby a Frey, 1975), 
s jehož pomocí je možné stanovit jejich znalost pohlavních konceptů. Při zjišťování, zda 
dává dítě při hře přednost chlapcům či dívkám, je dobré mít po ruce sady fotografi í dětí 
obého pohlaví. Tím totiž odpadne potřeba rozvinutějších verbálních schopností; stačí, 
když dítě ukáže prstem na příslušný snímek. Dotazníky týkající se her lze obvykle s úspě-
chem použít jen v jedné konkrétní kultuře a diagnostické nástroje vyvinuté v prostředí 
Spojených států proto není možné bez náležitých úprav uplatnit v jiných zemích.

Pozorováním dítěte při hře lze jednak zjistit jeho preference ohledně hraček, jednak se 
tím lékaři naskytne příležitost sledovat typické rysy jeho chování a gesta (Rekers a Yates, 
1976; Zucker et al., 1985). Pokud má například chlapec převážně dívčí gestikulaci, není 
těžké pochopit, proč je častým předmětem posměšků ze strany ostatních dětí, i když se 
jim třeba se svou odlišnou pohlavní identifi kací přímo nesvěřuje.

6.8.5 LÉČBA

Etická východiska prováděných zákroků

Morální či náboženské pohnutky vedou některé terapeuty k tomu, že děti trpící poru-
chou pohlavní identity léčí proto, aby zabránili „šíření homosexuality“. Jiní tak činí pod 
vlivem pevného přesvědčení, že trpět duševní poruchou musí být nutně stresující a zásah 
lékaře tudíž vnímají jako nezbytný. Mnozí však tato východiska léčby ostře kritizují – za 
prvé proto, že bránit šíření homosexuality je neetické, neboť homosexualita není duševní 
porucha, za druhé proto, že beztak neexistuje žádný důkaz, že by tato léčba skutečně 
bránila výskytu homosexuality, a za třetí z toho důvodu, že porucha pohlavní identity 
u dětí nemusí vždy být totéž co duševní porucha (pakliže se rozhodneme nesouhlasit se 
stávajícími kritérii, jak je stanovuje DSM IV – viz například Bartlett et al., 2000 či Isay, 
1997). Tento odpor je však zaměřen spíše proti provádění terapeutických zákroků na 
dětech trpících některou z „mírnějších“ forem poruchy pohlavní identity, které nezažívají 
rozladu spojenou s vlastním tělesným uspořádáním a netouží po tom stát se příslušníkem 
opačného pohlaví, než proti léčbě dětí trpících „extrémními“ formami této poruchy. 
O možnosti prevence transsexuality se přitom vede podstatně méně sporů, ačkoliv pře-
svědčivé důkazy o účinnosti léčby v tomto směru zatím prakticky neexistují.
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Ti, kdo považují léčbu dětí trpících poruchou pohlavní identity za oprávněnou, sta-
novují krátkodobé cíle léčby podle toho, z jakých etiologických východisek vycházejí. 
Lékaři, kteří považují tuto poruchu za výsledek hlouběji zakořeněné vývojové poruchy 
nebo za způsob, jakým se dítě vyrovnává se stresujícími okolnostmi vyvolanými určitými 
zážitky v rané fázi života, se snaží především ovlivňovat ony faktory, které podle nich 
poruchu vyvolaly či přispívají k jejímu dalšími rozvoji. Za tímto účelem také usilují 
o změnu pohlavní identity dítěte. Ti, kdo považují tuto poruchu za přímý následek 
poruchy učení, se snaží u dítěte eliminovat projevy identifi kace s opačným pohlavím 
a naučit je dovednostem a vzorcům chování typickým pro biologické pohlaví dítěte (jako 
jsou například atletické dovednosti u chlapců) v pevné víře, že tyto změny přispějí i ke 
změně pohlavní identity. Přestože se konkrétní etiologická východiska u těchto lékařů 
mohou v jednotlivých případech lišit, každý z nich vychází z předpokladu, že identifi kaci 
s opačným pohlavím lze zvrátit, a to i v těch nejtěžších případech.

Lékaři, kteří považují projevy identifi kace s opačným pohlavím či výskyt chování 
typického pro opačné pohlaví u dětí v první řadě za důkaz jeho homosexuální orientace 
a homosexualitu přitom nepovažují za psychickou poruchu, se obvykle nesnaží měnit 
pohlavní identitu dítěte ani ovlivňovat jeho chování jako takové. Místo toho usilují o to, 
aby se dítěti dostalo náležitého přijetí ze strany rodičů, pomáhají mu budovat si zdravou 
sebedůvěru a učí jej adekvátním způsobem zvládat stres.

Většina lékařů se však – nezávisle na teoretických východiscích – shodne na tom, 
že porucha pohlavní identity může pro dítě i pro jeho rodiče představovat mimořádně 
stresující faktor. Zmíněný stres je přitom nejčastěji způsoben negativním postojem okolí, 
dále spolupůsobícími rodinnými či psychickými problémy, případně intenzivní rozladou 
pociťovanou v souvislosti s vlastními pohlavními znaky či pohlavím. Tento stres je nutné 
zmírnit v každém případě.

Behaviorální terapie

Behaviorálně zaměření terapeuti se soustřeďují hlavně na projevy změněné pohlavní 
identity u chlapců (jelikož o behaviorální léčbě dívek trpících poruchou pohlavní identity 
neexistuje prakticky žádná veřejně přístupná dokumentace). Mezi nejčastěji používané 
techniky patří terapeutická sezení, během nichž se dítě učí chování typickému pro dané 
pohlaví a odnaučuje se chování typickému pro pohlaví opačné, dále se na nich postupně 
upevňují vzorce chování typického pro dané pohlaví a odbourávají obavy z neúspěchu. 
Rodiči téhož pohlaví (či jiným osobám téhož pohlaví, které v rámci rodiny fungují jako 
vzor) se přitom doporučuje, aby s dítětem trávil více času při hrách a pozitivní interakci 
vůbec. U starších dětí lze uplatnit i techniky zahrnující automonitoring.

Psychoanalytická terapie

Léčba s pomocí psychoanalýzy či jiných terapeutických technik vycházejících z indivi-
duální psychodynamiky již byla s úspěchem uplatněna v mnoha případech. Konkrétní 
terapeuti přitom v závislosti na svých teoretických východiscích a vlastní interpretaci re-
levantních písemných pramenů navrhli celou řadu léčebných cílů, přičemž se samozřejmě 
zaměřují hlavně na předpokládané patologické faktory na straně dítěte či rodičů, které 
vývoj změněné pohlavní identity způsobují. Předpokládané kauzální faktory uváděné 
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v psychoanalytické literatuře se však ne vždy shodují s faktory zmiňovanými ve výzkum-
ných materiálech jako potenciální zdroje poruchy.

Kombinovaný přístup

Někteří terapeuti nepovažují odstranění identifi kace s opačným pohlavím za hlavní cíl 
léčby a místo toho se soustřeďují na vývojové procesy, které mohly vývoj dítěte negativ-
ním způsobem ovlivnit. Hlavní důraz přitom kladou na porozumění a přijetí změněné 
pohlavní identity bez jakýchkoliv negativních hodnotících soudů či kritiky. Tento způsob 
léčby si klade za cíl především urovnání emocionálních, behaviorálních a vztahových 
nesrovnalostí, šíření osvěty ve věci změněné pohlavní identity a obrácení zájmu dítěte 
i rodičů k faktorům, které by další vývoj mohly komplikovat (například rozčarování 
z dosavadního vývoje či nedostatečná separace/individuace). Za účelem dosažení těchto 
léčebných cílů se používá nejen individuální, rodinná a skupinová terapie, ale i sociální 
a vzdělávací akce; všechny uvedené aktivity jsou přitom integrovány do jednoho kom-
plexního léčebného postupu. V některých případech se tímto způsobem podaří poruchu 
zmírnit či zcela eliminovat, v jiných nikoliv. Pokud se zdá, že dítě i rodina jinak fungují 
bez větších problémů, lze rodičům také navrhnout pravidelnou docházku za účelem po-
radenství, neboť rodiče se s jistými citovými i praktickými záležitostmi vyrovnávají jen 
velmi těžko. Tento přístup také lékaři umožní podílet se na dalším vývoji dítěte.

Pakliže léčba dítěte probíhá metodou individuálních sezení, měli by rodiče docházet 
na terapii každý zvlášť. Během těchto schůzek se s železnou pravidelností řeší otázka, jak 
by měli reagovat na genderově atypické chování dítěte. Pro děti je samozřejmě dobré – 
zejména v průběhu dospívání – udržovat vztahy s chlapci i dívkami. Pokud je ovšem 
mají hry s přáteli téhož pohlaví vůbec bavit, měli by mít alespoň pár společných zájmů. 
K tomu však nedochází vždy přirozenou cestou a děti trpící poruchou pohlavní identity 
se musejí k interakci s dětmi téhož pohlaví odhodlávat déle než ostatní. Doporučuje se 
také podporovat je v tom, aby neomezovaly svůj zájem jen na panenky (v případě chlapců) 
a fotbal (v případě dívek), ale i na další, nejlépe neutrální oblasti.

Co se převlékání do šatů opačného pohlaví týče, doporučujeme stanovit určitá omezení 
časového i místního rázu. Dovolit dětem převlékat se do šatů opačného pohlaví pouze 
doma a/nebo v určitý čas může mít několik pozitivních důsledků. V některých čtvrtích 
mohou například děti oblečené v šatech opačného pohlaví vzbuzovat velmi agresivní 
reakce okolí a pokud se své zálibě věnují výhradně v soukromí, mohou tím do značné 
míry předejít slovním i fyzickým útokům. Pokud jde o děti, které jsou ve svých fanta-
ziích zcela odříznuty od okolního světa, může je také případné omezení udržet v užším 
kontaktu s každodenní realitou. Když je dětem navíc podáno odpovídající vysvětlení, 
mnohem lépe chápou, co se s nimi děje a o poznání ochotněji spolupracují. Kategorický 
zákaz převlékání však obvykle nemívá zrovna nejlepší následky. Rodiče, kteří se svým 
dětem snaží zcela zabránit v přístupu k šatům či hračkám typickým pro opačné pohlaví, 
zpravidla zjišťují, že děti si k nim najdou cestu i bez jejich vědomí.

Rodičovské organizace

V některých evropských zemích existují organizace sdružující rodiče dětí trpících poru-
chou pohlavní identity, které pořádají propagační a podpůrné akce a šíří informace pro-
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střednictvím internetu. Jelikož kontaktovat tyto organizace nebývá obvykle nic těžkého, 
mnozí rodiče se na ně obracejí ještě předtím, než vyhledají lékaře.

Kromě služeb určených pro rodiče a širší rodinný okruh udržují tato sdružení také 
kontakt se vzdělávacími institucemi. Výsledkem jejich aktivit (často realizovaných ve 
spolupráci se sdělovacími prostředky s celostátní působností) je lepší obeznámenost pe-
dagogů s tímto jevem, díky níž jsou schopni řešit problémy, na které v souvislosti s ním 
narážejí ve své každodenní praxi, mnohem účinněji. Některé školy již dokonce přijaly 
určitá opatření, jejichž cílem je zabránit šikanování a obtěžování dětí se změněnou po-
hlavní identitou.

Efektivita léčby

Navzdory existenci četných léčebných postupů zatím nebyl v této oblasti podniknut žádný 
řízený výzkum. Dosud proto nelze jednoznačně říci, zda je možné poruchu pohlavní iden-
tity u dětí (v její extrémní podobě) skutečně vyléčit. Stále také ještě nevíme, zda lze vhod-
ným psychologickým zákrokem v prepubertálním období zabránit pozdějšímu vzniku 
transsexuality či homosexuality. Rovněž o relativní účinnosti různých léčebných postupů 
nevíme zhola nic. Podle některých lékařů je pohlavní identita nejtvárnější u malých dětí 
(tzn. do šestého roku života), zatímco u dospívajících či dospělých jedinců se změněná 
pohlavní identita zvrátit prakticky nedá. Dosud také není známo, zda ke změnám pohlav-
ní identity doloženým v odborné literatuře došlo v důsledku popsaných psychologických 
zákroků, osobnostního vývoje, či obou těchto faktorů. Zásah psychologa však může být 
mnoha dětem ku prospěchu i v případě, že by se pohlavní identita ukázala jako neměnná 
v krátkodobé i dlouhodobé perspektivě. Bez léčby jsou děti vystaveny zvýšenému riziku 
vzniku takových potíží jako jsou například narušené sociální vztahy, deprese, problémy 
ve škole způsobené výpadky koncentrace či nízká sebedůvěra.

Vzhledem k absenci spolehlivých studií zabývajících se poruchou pohlavní identity 
v dětství, na nichž by bylo možné založit konkrétní léčebné postupy, a vzhledem k etic-
kým problémům, které by se s takovými postupy neodbytně pojily, doporučujeme všem 
lékařům ve věci léčby této poruchy zvýšenou opatrnost (s výjimkou řízených výzkumů). 
Je totiž dost dobře možné, že i dobře míněná terapie může pacientovi ve skutečnosti 
uškodit a zbrzdit vývoj jeho pohlavní identity.

6.9  LÉČBA PORUCH POHLAVNÍ IDENTITY 
U DOSPÍVAJÍCÍCH

6.9.1 DIAGNÓZA

Většina dospívajících trpících poruchou pohlavní identity přichází k lékaři s jednoznačně 
formulovanou touhou po operativní změně pohlaví, pro některé z nich je však jejich 
vlastní identita podstatně problematičtější záležitostí. V diagnostické fázi je proto třeba 
důkladně prozkoumat vlastní poruchu i další problémy, které by s ní případně mohly 
být nějakým způsobem spojeny či ji mohly přímo ovlivnit. Zatím neexistují žádné dia-
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gnostické nástroje, s jejichž pomocí by bylo možné s určitostí stanovit, kdo je opravdu 
transsexuální a kdo nikoliv; stejně tak nejsou známy ani žádné psychologické nástroje 
založené na psychometrii, které by se daly uplatnit při stanovování míry transsexuality. 
Každou žádost o operativní změnu pohlaví je přitom nutné posoudit s největší pečlivostí 
a nedopustit se chyby, která by žadatele mohla nějakým způsobem poškodit.

Psychologové a psychiatři jsou při stanovování diagnózy odkázáni z větší části na 
informace poskytnuté samotnými žadateli a jejich rodiči. Rozhodnutí, které ve věci ope-
rativní změny pohlaví musejí udělat, je však velmi závažné, takže samotná diagnostická 
procedura je poměrně obsáhlá a zabere delší čas.

Standardy léčby HBIGDA pro léčbu těchto poruch (viz dodatek) doporučují takovou 
diagnostickou proceduru, v níž se defi nitivní rozhodnutí ve věci operativní změny pohlaví 
padne až v závěrečné fázi celého postupu. V první fázi musí žadatel prokázat, že splňuje 
kritéria transsexuality či poruchy pohlavní identity podle MKN 10 nebo dle DSM IV. 
Následující fáze sestává ze tří složek, které se někdy též označují souhrnným názvem trojitá 
(triadická) terapie; těmito složkami jsou:

prožitek reálné existence ve vytoužené pohlavní roli (real life experience), 
podávání příslušných pohlavních hormonů, 
chirurgická úprava genitálu a dalších pohlavních znaků. 

Lékaři by přitom měl pacienta znát alespoň po nejkratší uvedenou dobu, jejíž délku 
pro tento účel stanovují Standardy léčby.

6.9.2 PRVNÍ DIAGNOSTICKÁ FÁZE

Postup

V této fázi je třeba získat od dospívajícího i od jeho rodičů informace o celé řadě aspektů 
jeho dosavadního vývoje nejen po stránce psychosexuální, ale i v obecnější rovině. Záro-
veň je třeba získat informace o stávající míře identifi kace s opačným pohlavím a projevů 
typických pro opačné pohlaví, o aktuální situaci pacienta ve škole, jeho vztazích s vrstev-
níky a aktuální rodinné situaci. Ve vztahu k sexualitě pacienta je pak nutné probrat, jaký 
subjektivní význam má pro něj převlékání do šatů opačného pohlaví, jaký typ této aktivity 
praktikuje, jaké sexuální zážitky již má za sebou, jaké je jeho sexuální chování a fantazie, 
co jej po sexuální stránce přitahuje a jakým způsobem vnímá své vlastní tělo.

Diagnostická fáze se však neomezuje jen na sběr informací. Aby se předešlo nerealistic-
kým očekáváním, jaká dospívající pacienti někdy spojují s budoucím životem ve vytoužené 
pohlavní roli, je třeba jim také poskytnout podrobné informace o možnostech a omezeních 
současné chirurgie i ostatních léčebných metod. Tyto informace je dobré žadatelům sdělit 
co nejdříve po prvních sezeních. Reakce pacienta na skutečné možnosti operativní změny 
pohlaví navíc může mít značnou vypovídací hodnotu i z diagnostického hlediska.

Metody

Většina nástrojů používaných k měření vybraných aspektů poruchy genderové identity 
byla vyvinuta pro práci s dospělými pacienty a takových, které by bylo možno použít 
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i při práci s dospívajícími, je velmi málo. Někteří lékaři učinili dobré zkušenosti s tak-
zvanou Utrechtskou škálou pohlavní rozlady (Utrecht Gender Dysphoria Scale, Co-
hen-Kettenis a van Goozen, 1997), což je krátký dotazník sestávající z dvanácti tvrzení 
týkajících se nespokojenosti, jakou dotyčná osoba pociťuje v každodenním životě, kdy 
je neustále konfrontována s faktem, že náleží k danému biologickému pohlaví. Respon-
denti u každého z těchto tvrzení vyjadřují míru souhlasu či nesouhlasu prostřednictvím 
pětistupňové Likertovy škály. Většina osob netrpících transsexualitou dosáhne v tomto 
testu minimálního či takřka minimálního výsledku, tj. kolem dvanácti bodů, zatímco 
většina transsexuálních jedinců se naopak ocitne v těsné blízkosti horní hranice, která činí 
60 bodů. Výsledky pacientů, které bychom z hlediska náležité kvalifi kace pro operativní 
změnu pohlaví či z hlediska nejvhodnějšího typu léčby mohli označit za problematické, 
se obvykle pohybují někde uprostřed.

Škálu vnímání vlastního těla (Lindgren a Pauly, 1975) tvoří třicet vybraných tě-
lesných rysů, u nichž respondent označuje míru (ne)spokojenosti s daným rysem na 
číselné škále od jedničky do pětky; zároveň má možnost uvést, zda by si daný tělesný 
rys přál/a změnit.

V testu Kresba lidské postavy (Rekers et al., 1990) obvykle dospívající – stejně jako 
děti – kreslí nejprve postavu opačného pohlaví. Tento test má však spíše kvalitativní než 
kvantitativní vypovídací hodnotu.

Diferenciální diagnóza

Zdaleka ne všichni dospívající se změněnou pohlavní identitou ovšem usilují o operativní 
změnu pohlaví. Někteří z nich pouze nemají jasno ve vztahu k vybraným pohlavním 
aspektům vlastní osobnosti. U mladých homosexuálních mužů se například mohou roz-
vinout zájmy tradičně považované za typicky ženské nebo u nich může docházet k převlé-
kání do šatů opačného pohlaví. Někteří gayové totiž mylně považují svou homosexuální 
orientaci za poruchu pohlavní identity, a to i navzdory drastickému poklesu či naprostému 
vymizení výše uvedených zájmů či aktivit v postpubertálním období. U egodystonní 
homosexuality to přitom nejsou jejich mylné představy, ale neschopnost přijmout vlastní 
sexuální orientaci, která je vede k tomu, že hledají řešení v operativní změně pohlaví.

Fetišistický transvestitismus byl zaznamenán u dospělých heterosexuálních a bisexuál-
ních mužů, které vzrušuje převlékání do šatů opačného pohlaví. Tendence k převlékání 
do šatů opačného pohlaví může také vzbudit mylnou představu u mladších chlapců trpí-
cích touto poruchou; ti pak obvykle věří, že operativní změna pohlaví „vyřeší“ erotické 
vzrušení, které zažívají při převlékání do šatů opačného pohlaví.

Transvestitismus dvojí role se vyskytuje u osob, které se převlékají do šatů opačného 
pohlaví, aby se dočasně – nikoli však trvale – ztotožnily s příslušníky opačného pohlaví, 
přičemž jejich konání nemá sexuální podtext. U dospívajících je přitom velmi těžké 
rozhodnout, zda jde o trvalý stav nebo o experimentální fázi v životě člověka, který bude 
posléze usilovat o operativní změnu pohlaví.

V některých velmi vzácných případech se touha po operativní změně pohlaví vyskytuje 
také u osob, které by se nejradši staly bezpohlavními, aniž by se zároveň identifi kovaly 
s opačným pohlavím (jako jsou například jedinci trpící takzvaným syndromem skopců). 
Ty obvykle vyjadřují své přání zbavit se stávajících pohlavních orgánů, netouží však po 
pohlavních znacích opačného pohlaví.
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Rovněž osoby, které se do šatů opačného pohlaví převlékají pouze občas pod vlivem 
stresu, mohou svou zálibu mylně považovat za projev skryté touhy po operativní změně 
pohlaví. K podobnému jevu někdy také dochází u pacientů trpících těžkými duševními 
poruchami (například u schizofreniků), u nichž je toto počínání doprovázeno klamným 
pocitem příslušnosti k opačnému pohlaví.

Po kompletní operativní změně netouží ani některé osoby trpící poruchou pohlavní 
identity, které se místo toho snaží vzájemně sladit mužské a ženské prvky svého já a spokojí 
se s hormonální terapií či částečným chirurgickým zákrokem.

6.9.3 DRUHÁ FÁZE: TROJITÁ TERAPIE

Operativní změny pohlaví u dospívajících

O tom, zda představuje chirurgický zákrok vhodnou metodu pro zmírnění psychické-
ho utrpení transsexuálních jedinců všech věkových kategorií, se vedou ostré spory už 
od okamžiku, kdy byly provedeny první operace tohoto typu. Mnozí psychoterapeuti 
jsou přesvědčeni, že k řešení emocionálních konfl iktů spojených s touhou po operativní 
změně pohlaví by se měla používat výhradně psychoterapie. Existující dokumentace 
však až na nepočetné výjimky neposkytuje dostatek přesvědčivých důkazů o dosažení 
naprostého a dlouhodobého zvratu změněné pohlavní identity pomocí psychoterapie 
(Pfäffl  in, v tisku).

Neexistují ani dlouhodobější studie prováděné na osobách trpících extrémními formami 
poruchy pohlavní identity, které byly léčeny buď chirurgicky nebo psychoterapií. Vzhledem 
k tomu, že většina transsexuálních osob nemá pro psychoterapii dostatečnou motivaci, lze 
se oprávněně domnívat, že podobnou studii by beztak nebylo možné realizovat, nehledě 
na etické námitky, které by takový výzkum mohl vyvolat. Nedostatek důkazů, které by 
hovořily ve prospěch psychoterapie coby preferované léčebné metody, vede lékaře k tomu, 
že hledají pro daný problém jiná řešení. Jelikož změněnou pohlavní identitu je prakticky 
nemožné následně opět zvrátit do původního stavu, zdá se jediným racionálním řešením 
celého problému být přizpůsobení pohlavních znaků změněné identitě. Ve prospěch tohoto 
řešení přitom hovoří i výsledky studií, z nichž vyplývá, že transsexuální jedinci nepatří mezi 
psychicky narušené, což by jinak mohlo operativní změnu značně zkomplikovat.

To ovšem neznamená, že by se u náhodně vybraného vzorku transsexuálních osob žád-
né psychopatologické jevy nevyskytovaly. Dnes již víme, že transsexualita je heterogenní 
fenomén a že psychopatologické jevy se u jedinců řazených do některých podkategorií 
(například u osob, u nichž se příznaky projevily až v pozdním věku) objevují mnohem 
častěji než u jiných (Smith et al., 2005). Mladí žadatelé o operativní změnu pohlaví 
obvykle patří do takzvané primární kategorie, pro kterou jsou typické časné příznaky, 
a jejich celkový psychický stav tudíž bývá mnohem častěji nenarušený.

Jelikož transsexualita není vždy nezbytně doprovázena psychickými poruchami pato-
logického rázu, extrémní míra identifi kace s opačným pohlavím je podle všeho u větši-
ny osob v postpubertálním období nezvratná, a vzhledem k tomu, že léčba probíhající 
výhradně formou psychoterapie se u těchto pacientů víceméně míjí účinkem, se zdá, že 
operativní změna pohlaví je v případě dospělých osob trpících extrémní formou této poru-
chy skutečně nejefektivnější léčebnou metodou. Dokonce i ti, kdo uznávají chirurgickou 
konverzi jakožto (vhodnou) formu léčby v případě dospělých transsexuálních osob, však 
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mohou mít námitky proti zahájení (hormonální) léčby jakožto předstupně operativního 
zákroku u dospívajících, kteří se nacházejí ve velmi nestabilní fázi vývoje. V současnosti 
se přitom lékaři potýkají s čím dál tím vyšším počtem mladých lidí, kteří vehementně 
trvají na tom, že bez hormonální léčby jsou jejich životy nesnesitelné (Wren, 2000).

Ve prospěch zahájení hormonální léčby v rané fázi života hovoří například skutečnost, 
že hrozícímu narušení emocionálního, sociálního a duchovního vývoje jedince lze mno-
hem účinněji předejít, pokud odstraníme jeho potenciální příčinu.

Další argument by pak zněl, že zahájení hormonální léčby v brzkém věku může do-
spívajícím jen prospět, neboť jejich druhotné pohlavní znaky se dosud plně nerozvinuly. 
Mladí transsexuální lidé typu MtF budou v dospělosti působit mnohem přesvědčivějším 
dojmem, pokud u nich hormonální léčba proběhne ještě předtím, než jim zhrubne hlas 
a narostou vousy. Navíc víme, že pokud se včas nezabrání tělesným změnám, k nimž 
dochází v pubertě, a pacient bude na operativní změně trvat i v dospělosti, bývají k od-
stranění nežádoucích tělesných rysů nutné rozsáhlé zákroky. Navzdory těmto zřejmým 
výhodám však hormonální léčba prepubescentů trpících poruchou pohlavní identity 
zůstává i nadále velmi kontroverzním tématem.

Transsexualita je nezbytně spojena s vážnými psychickými poruchami. Protože neexis-
tují důkazy, že by transsexualitu bylo možné u dospívajících vyléčit jen s pomocí psycho-
terapie, a s přihlédnutím k výhodám plynoucím ze včasného zahájení hormonální terapie 
proto u pečlivě vybraných případů přistoupila některá zdravotnická zařízení k zahájení 
hormonální léčby už před dosažením dospělosti.

Psychologické zákroky

Psychologické zákroky mohou prospět hlavně osobám, které ve své pohlavní identitě 
nemají příliš jasno nebo které touží po operativní změně pohlaví z jiných důvodů než je 
naprostá a nezvratná identifi kace s opačným pohlavím (Di Ceglie a Freedman, 1998). 
Těm může psychoterapie umožnit lepší porozumění a zvládání dané poruchy, případně 
jim pomoci při hledání alternativních řešení, jako jsou například krátkodobé prožitky 
reálné existence v opačné pohlavní roli.

Jedincům, kteří se snaží hledat jiné metody boje s touto poruchou, může také pomoci 
skupinová terapie. Účastníkům skupinové terapie přitom pomáhají zejména informace 
poskytnuté ostatními účastníky, kteří se zpravidla nacházejí v rozdílných fázích vnímání 
své poruchy, a podpora, kterou si účastníci navzájem vyjadřují při hledání alternativních 
řešení. Některé podpůrné skupiny přitom fungují na podobném principu jako skupinová 
psychoterapie, zatímco jiné se spíše snaží dotlačit účastníky k operativní změně pohlaví 
v co nejkratším čase.

Rodinnou terapii lze uplatnit spíše při řešení konfl iktů mezi jednotlivými rodinný-
mi příslušníky než při řešení intrapsychických potíží, jaké se u dospívajících trpících 
poruchou pohlavní identity vyskytují poměrně běžně. Velmi často se například stává, že 
samotný pacient je ochoten o své transsexualitě hovořit podstatně otevřeněji než ostatní 
rodinní příslušníci. U těch, kteří již trvale vystupují na veřejnosti v opačné pohlavní roli, 
se rodiče naopak mohou obávat agresivní reakce ze strany okolí.

Psychoterapie v kombinaci s farmakoterapií byla zatím úspěšně uplatněna při léčbě 
takzvaného syndromu skopců, kdy podávané léky usnadnily psychoterapii. Obvykle však 
podávání psychofarmak není zapotřebí. Pobyt v psychiatrickém ústavu pod dohledem 
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lékaře je zpravidla nutný jen u osob trpících vážnými duševními poruchami. Pokud se 
příslušnou poruchu podaří vyléčit nasazením léků či jiným způsobem, je třeba žádost 
o operativní změnu pohlaví přehodnotit. U dospívajících stižených vážnou formou psy-
chiatrické komorbidity se s hormonální terapií nezačíná před dosažením dospělosti, a to 
ani v případě, že jde o dospívajícího transsexuálního člověka, u něhož byla duševní poru-
cha kompletně vyléčena. Úspěšnost výše uvedených zákroků však zatím nebyla potvrzena 
žádnou studií splňující veškeré formální nároky.

Užitečnost psychoterapie se neomezuje jen na osoby, které nesplňují kritéria poruchy 
pohlavní identity. U dospívajících transsexuálních jedinců je například první (diagnos-
tická) fáze léčby zdlouhavá a velmi intenzivní, a kromě získávání informací potřebných 
ke stanovení diagnózy je v rámci této fáze nutné podrobněji prodiskutovat všechny rele-
vantní otázky. V praxi to znamená, že nedílnou součástí diagnostické fáze mnohdy bývají 
i terapeutické prvky.

Před vlastním zahájením léčby je třeba pacientům poskytnout dostatek času, aby se 
mohli zamyslet nad nedořešenými osobními otázkami či případnými pochybami ohledně 
chirurgické konverze. Jakákoliv forma psychoterapie poskytnutá osobám trpícím poru-
chou genderové identity by přitom měla mít v první řadě podpůrný charakter. Čím častěji 
pacient naráží na pochyby na straně terapeuta, tím menší má šanci věnovat se vlastním 
pochybnostem (pakliže nějaké má). Terapeut by také měl mít adekvátní znalosti týkající 
se hormonální terapie, chirurgických zákroků a právních důsledků léčby, aby mohl kva-
lifi kovaně posoudit možnosti chirurgické konverze ve srovnání s dalšími alternativami 
(jako je například život s touto poruchou zahrnující občasné krátkodobé prožitky reálné 
existence v opačné pohlavní roli).

Mezi další palčivé problémy, které mohou nastat v průběhu první fáze, patří například 
obava z nepřijetí rodinnými příslušníky a přáteli, případně nejistota ohledně přesvědčivos-
ti dojmu, jakým bude jedinec působit v opačné pohlavní roli. Nejistotu může dospívající 
cítit i ohledně toho, zda se mu v průběhu coming-outu dostane náležité podpory od jeho 
nejbližších a zda poté bude moci navazovat uspokojivé důvěrné vztahy.

Psychoterapie však může být užitečná i po zahájení hormonální terapie. Někteří pa-
cienti se totiž skutečně musejí vyrovnávat s odmítnutím či negativními reakcemi okolí; 
jiní jsou zase schopni řešit některé osobní problémy až ve chvíli, kdy si nemusejí dělat 
starosti s probíhající maskulinizací či feminizací svého těla. Z těchto důvodů také některá 
zdravotnická zařízení nabízejí dlouhodobou psychoterapii zahrnující i pravidelné docház-
ky po absolvování operativní změny pohlaví. Zda o ni pacienti skutečně stojí, to závisí 
na konkrétních potřebách jednotlivců a na kvalitě léčby poskytnuté před absolvováním 
chirurgické konverze.

Prožitek reálné existence v opačné pohlavní roli

V této fázi (označované též zkratkou RLE, z anglického real-life experience) musejí ža-
datelé začít trvale vystupovat na veřejnosti ve vytoužené pohlavní roli (pakliže tak již 
neučinili dříve). O probíhajících změnách musejí také být informovány všechny klíčové 
osoby. Smyslem tohoto požadavku je poskytnout žadatelům dostatek příležitostí, aby 
si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jakým způsobem ovlivní změna pohlavní role jejich 
rodinné a mezilidské vztahy, jejich fungování ve škole i jejich právní postavení. V této 
fázi se také obvykle začíná s podáváním hormonů opačného pohlaví.
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Pociťovaná rozlada obvykle mizí jednak v důsledku prvních tělesných změn, jednak 
následkem toho, že pacientovi je umožněno žít v nové sociální roli. V tomto období, 
kdy dospívající po ukončení diagnostické fáze začíná žít ve vytoužené roli, se pozornost 
soustřeďuje hlavně na sociální rovinu přeměny; u osob, které tak učinily již před podáním 
žádosti o operativní změnu pohlaví, je tomu tak samozřejmě v podstatně menší míře.

Tělesné zákroky: hormonální léčba

Samotné diagnostikování poruchy pohlavní identity ovšem není pro zahájení následu-
jící léčebné fáze (RLE a hormonální terapie) dostačující. U každého pacienta lze sice 
uplatnit formálně stanovená kritéria, skutečná míra identifi kace s opačným pohlavím se 
však může případ od případu lišit. U dospívajících žadatelů o operativní změnu pohlaví 
by se přitom měly kladně vyřizovat pouze takové žádosti, jejichž předkladatel vykazuje 
zřetelnou identifi kaci s opačným pohlavím v extrémní míře už od raného dětství (tj. od 
batolecího věku) ve všech rovinách svého sociálního života a touží po životě v opačné 
roli i po chirurgické konverzi.

Ani jedinci vykazující extrémní míru identifi kace s opačným pohlavím však nemusejí 
být schopni ve svém věku zcela zvládat drastické změny, k nimž v jejich životě dojde 
následkem operativní změny pohlaví. Při rozhodování o povolení chirurgického zákroku 
v raném věku je proto třeba brát v úvahu i potenciálně rizikové faktory. U dospívajících 
rozlišují Standardy léčby HBIGDA celkem tři druhy tělesných zákroků:

plně zvratné (reverzibilní) zákroky, 
částečně reverzibilní zákroky, 
nezvratné (ireverzibilní) zákroky. 

Reverzibilní zákroky

Dospívajícím trpícím některou z extrémních forem poruchy pohlavní identity je možné 
začít podávat hormonální přípravky ovlivňující průběh puberty v okamžiku, kdy se u nich 
projeví první změny spojené s dospíváním. Pacient by však měl být schopen učinit ohledně 
ovlivňování průběhu dospívání informované rozhodnutí. Z tohoto důvodu je vhodné 
počkat do chvíle, kdy už bude mít přímou zkušenost s nástupem puberty, tj. alespoň do 
druhé fáze pubertálního vývoje podle Tannerovy stupnice.

K podávání hormonálních přípravků ovlivňujících průběh puberty dospívajícím pa-
cientům se přistupuje ze dvou důvodů. Jednak tím lze získat čas potřebný k hlubšímu 
prozkoumání pohlavní identity pacienta a dalších aspektů jeho osobnostního vývoje 
v rámci psychoterapie, jednak se tím pacientovi výrazně usnadní život v opačné roli, 
pokud v budoucnu absolvuje chirurgickou změnu pohlaví.

Dospívající trpící poruchou pohlavní identity přitom musí splňovat následující kri-
téria, má-li mu/jí být umožněna hormonální léčba:

v průběhu dětství vykazoval/a vysokou míru identifi kace s opačným pohlavím a cho- 
vání typického pro opačné pohlaví,
pohlavní rozlada se výrazně zhoršila s nástupem puberty, 
rodina se zahájením léčby souhlasí a aktivně se do ní zapojuje. 
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Podávání hormonálních přípravků ovlivňujících průběh dospívání by však nemělo být 
chápáno jako první fáze léčby směřující ke změně pohlaví, ale pouze jako diagnostická 
pomůcka. Pokud se tedy podávají pouze tyto přípravky, není nezbytně nutné požadovat 
po pacientech, aby přikročili k životu v opačné roli (fáze RLE). Pro zahájení této fáze by 
se navíc nějaké obecně platné pravidlo stanovovalo jen velmi obtížně – už jen proto, že 
osobnostní rysy i situace konkrétních pacientů se mohou případ od případu skutečně 
dramaticky lišit.

Někteří se například rozhodnou vyčkat se zahájením terapie do šestnáctého roku ži-
vota, tj. zhruba do věku, kdy plánují ukončit středoškolská studia. Se životem v opačné 
roli přitom začínají až ve chvíli, kdy začnou užívat hormonální substituci, aby působili 
v okamžiku změny „co nejpřesvědčivějším dojmem“. Jiní se vcelku správně domnívají, 
že už před zahájením hormonální léčby působí dostatečně přesvědčivě, a ve vytoužené 
roli proto začnou vystupovat na veřejnosti ještě před jejím zahájením.

Při podávání hormonů ovlivňujících průběh puberty je třeba mít na paměti, jakým 
způsobem ovlivňují tělesný vzrůst. Pokud se užívají příliš dlouho, tělesný růst se nemusí 
včas zastavit a výsledkem bude nadprůměrná výška, která pacientovi způsobí nové obtíže 
při hledání přátel a partnerů.

Částečně reverzibilní zákroky

Dospívající, kterým je dovoleno užívání hormonální substituce (estrogenů v případě MtF 
a androgenů v případě FtM), bývají zpravidla starší šestnácti let. V mnoha zemích je 
tento věk také zákonnou věkovou hranicí pro poskytnutí souhlasu s lékařským zákrokem. 
Souhlas rodičů sice není výslovně vyžadován, rozhodně se však vyplatí usilovat o jeho 
získání, neboť dospívající pacient bude podporu rodičů v této nadmíru složité fázi svého 
života velmi potřebovat.

Dalším závazným předpokladem pro zahájení hormonální léčby u dospívajících je 
pravidelná docházka k psychologovi či psychiatrovi po dobu alespoň šesti měsíců. Smyslem 
tohoto požadavku je získat dostatek času k důkladnému a opakovanému prodiskutování 
léčby.

Ireverzibilní zákroky

Chirurgická konverze se neprovádí před dosažením dospělosti. Ve Standardech léčby 
HBIGDA se zdůrazňuje, že „dosažení osmnácti let coby spodní věkové hranice by mělo 
být chápáno jako závazný předpoklad chirurgické konverze, nikoliv jako impuls k jejímu 
okamžitému zahájení“. Pokud výsledkem druhé fáze léčby (život ve vytoužené pohlavní 
roli) v kombinaci s hormonální terapií není uspokojivá změna sociální role, nebo pokud 
pacient není zcela spokojen s účinkem hormonálních přípravků, případně jejich účinek 
vnímá jako ambivalentní, doporučujeme chirurgický zásah odložit na pozdější dobu.

Následky plně reverzibilních zákroků

Agonisté hypotalamického gonadoliberinu (LHRH), který spouští sekreci dalších po-
hlavních hormonů, dokážou zastavit další průběh dospívání. Jde o sloučeniny, které se 
navážou na hypofýzu tak silně, že přestane docházet k vylučování luteinizačního hormonu 
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(LH) i folikostimulačního hormonu (FSH). Posléze ustane i tvorba pohlavních steroidů 
v gonádách a u jedince dojde k návratu do prepubertálního stavu.

Dospívající, u nichž začala puberta velmi brzo nebo u kterých se přistoupilo k podává-
ní agonistů LHRH poměrně pozdě, již mívají některé druhotné pohlavní znaky zřetelně 
vyvinuté. Některé z nich přitom nelze hormonální léčbou eliminovat. Například na růst 
tělesného ochlupení nemá podávání antiandrogenů prakticky žádný vliv a v některých 
případech je proto nutné přikročit k mechanickým metodám jeho odstraňování. U někte-
rých pacientů je také nutná foniatrická léčba, neboť prodloužené hlasivky se již nezkrátí 
a transsexuální lidé MtF se musejí naučit typicky ženskému způsobu řeči. Hlasivky lze 
sice zkrátit chirurgickým zákrokem, tato metoda se však zatím používá jen zřídka, neboť 
o bezpečnosti a účinnosti podobných zákroků existují značné pochybnosti.

Následky částečně reverzibilních zákroků

Vzniku ženských pohlavních znaků u transsexuality MtF (jako je například poprsí či 
dosažení typicky ženské postavy změnou rozložení podkožního tuku v oblasti pánve, 
boků, ramen a čelisti) se dosahuje podáváním estrogenů. Ty mají dále za následek úbytek 
fyzické síly, zjemnění pleti, zmenšení varlat následované snížením plodnosti, a rovněž 
výrazný pokles síly i četnosti erekcí.

U transsexuality FtM se dosahuje vzniku mužských tělesných rysů – jako je například 
hlubší hlas, výraznější ochlupení v oblasti tváře a trupu či zformování typicky mužské 
postavy – podáváním androgenů. Ty mají dále za následek mírnou atrofi i ňader a také 
zvětšení klitorisu (ovšem jeho nárůstu na velikost penisu nelze pouhým podáváním hor-
monálních přípravků nikdy dosáhnout). Mezi zvratné změny patří nárůst fyzické síly 
a váhy doprovázený úbytkem podkožního tuku v oblasti boků. Vypadávání vlasů způso-
bené podáváním androgenů bývá zpravidla nezvratné.

Následky nezvratných zákroků

U MtF se feminizace vzhledu vnějších pohlavních orgánů dosahuje pomocí vaginoplas-
tiky, klitoridoplastiky a labioplastiky. U pacientek, jejichž prsní tkáň ani po delší době 
nereaguje na podávání estrogenů vyhovujícím způsobem, se také někdy provádí zvětšení 
prsů. Pacientky jsou po absolvování chirurgické konverze schopny pohlavního styku. 
U některých rovněž zůstává zachována schopnost pohlavního vzrušení a orgasmu, i když 
jejich konkrétní procentuální podíl se v různých studiích liší.

U většiny FtM se nejprve provádí mastektomie za účelem dosažení co nejpřesvěd-
čivějšího dojmu. Pokud je přitom nutné odstranit větší množství pokožky, výsledkem 
je poměrně výrazná jizva. Vzhledem k tomu, že faloplastika patří k těm oblastem chi-
rurgie, které se teprve vyvíjejí, obejdou se někteří pacienti docela dobře i bez ní, nebo 
volí variantu zahrnující vytvoření neoscrota s pomocí testikulární protézy, případně též 
doprovázenou provedením metoidioplastiky, při níž se z hypertrofovaného poštěváčku 
vytvoří mikropenis. Mezi další chirurgické zákroky patří například odstranění dělohy 
a vaječníků.

Zda bude pacient schopen s nově vzniklým neopenisem pohlavního styku, to záleží 
na typu použité operační metody a schopnostech chirurga. Někteří pacienti, kteří absol-
vovali metoidioplastiku, sice uvádějí, že jsou schopni koitu, hypertrofovaný klitoris však 
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obvykle bývá pro tento účel příliš malý. U většiny pacientů nicméně zůstává schopnost 
pohlavního vzrušení i orgasmu zachována.

Výsledky chirurgické konverze

Efektivitou chirurgické konverze se již zabývala celá řada dlouhodobých studií. Většina 
z nich se přitom zaměřuje na výsledky léčby u dospělých (Pfäffl  in a Junge, 1998). Z nej-
novějších studií vyplývá, že procento úspěšnosti činí u pacientů MtF 87 % a v případě 
pacientů FtM 97 %. Při srovnání většího počtu provedených studií však vycházejí najevo 
značně rozdílné hodnoty, což je patrně způsobeno metodologickými odlišnostmi, počtem 
zkoumaných osob a použitím rozdílných kritérií pro vyhodnocení výsledku.

Procento jedinců, kteří jsou s výsledkem operace nespokojeni do té míry, že touží 
po návratu k původní pohlavní roli, se podle odhadů pohybuje zhruba mezi jedním až 
dvěma procenty. Ze studií prováděných na dospělých transsexuálních pacientech lze také 
vyvodit, že k neúspěchu terapie přispívá zejména výskyt psychických poruch, nedostatečná 
podpora okolí a tělesný vzhled v období před zahájením léčby. V nepočetných dlouhodo-
bých studiích prováděných na dospívajících transsexuálních pacientech se nespokojenost 
s výsledkem operace neobjevovala vůbec, vymizela i prakticky veškerá rozlada pohlavní 
identity. Rovněž psychický stav i míra zapojení pacientů do sociálního života dosahovaly 
vcelku uspokojivých hodnot, což je patrně dané tím, že u dospívajících transsexuálních 
jedinců trpících vážnými duševními poruchami či postrádajících výraznější podporu 
okolí se s léčbou začíná až po dosažení dospělosti, a že dospívající pacienti působí v nové 
sociální roli velmi přesvědčivým dojmem.

6.9.4 VĚKOVÁ HRANICE PODLE ZÁKONA

V mnoha zemích, jejichž právní řád vychází z napoleonského zákoníku Code Civil (1804), 
je zdrojem informací uvedených ve všech ostatních osobních dokladech rodný list. Po-
kud tedy daná osoba hodlá nabýt všech práv vztahujících se k jejímu novému pohlaví, 
je třeba změnit údaj o původním pohlaví nejprve v tomto dokladu. Ve členských státech 
Evropského soudu pro lidská práva (ECHR), kterých je v současnosti více než čtyřicet, 
umožnilo zanést úplnou změnu pohlaví do osobních dokladů rozhodnutí z 11. července 
2002, který vynesl Evropský soud pro lidská práva v případě Christine Goodwin versus 
Spojené Království (2002/35 ECHR).

Stávající směrnice pro léčbu dospívajících trpících poruchou pohlavní identity, které 
rozlišují tři typy tělesných zákroků (plně zvratné, částečně zvratné a nezvratné), neuvádějí 
přesné věkové hranice pro jednotlivé typy zákroků. Pouze v případě chirurgické konverze 
je stanoven minimální věk osmnáct let, neboť ve většině západních států jde zároveň 
o věk dosažení právní zletilosti – byť jeho konkrétní hodnota je v první řadě záležitostí 
společenské konvence. Mimo oblast Evropy a Spojených států amerických se například 
věk právní zletilosti pohybuje mezi šestnácti (Island, Nepál) a jednadvaceti (v mnoha 
afrických a latinskoamerických státech) lety, přičemž v některých zemích není pevně 
stanoven vůbec.

Stanovení pevných věkových hranic sice pomáhá chránit děti před zneužíváním, v pří-
padě dospívajících trpících poruchou pohlavní identity má však účinek spíše opačný. Věk, 
kdy osoba dosáhne psychické a tělesné zralosti, je přitom u každého člověka jiný. Trvat 
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na bezpodmínečném dodržování těchto hranic tak může ve svém důsledku zbrzdit vývoj 
zralejších pubescentů nebo naopak vést k ukvapeným rozhodnutím ohledně chirurgické 
konverze u dosud nezralých osmnáctiletých pacientů. V případě dospívajících pacientů je 
proto mnohem lepší řídit se směrnicemi vydanými HBIGDA a Královskou psychiatrickou 
kolejí v Londýně a pečlivě zvažovat všechny výhody i nevýhody, které může chirurgická 
konverze přinést každému konkrétnímu pacientovi.
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7.  ZÁKLADNÍ ETAPY PROCESU 
PŘEMĚNY POHLAVÍ

H. Fifková

Proces přeměny pohlaví je dlouhodobou a komplexní záležitostí, která probíhá 
dle určitých pravidel. Základní model užívaný v minulosti v naší republice byl vytvořen 
v Sexuologickém ústavu 1. LF a VFN v Praze a byl ve své době liberálním a revolučním 
činem, který jen upevnil postavení české sexuologické školy v celosvětovém měřítku. 
Tento terapeutický plán dělil proces přeměny pohlaví do období pěti let a stanovil přísná 
indikační kritéria.

V prvním roce probíhala opakovaná tělesná a psychologická vyšetření s cílem zjistit 
psychickou identifi kaci a motivaci k léčbě. V druhém roce se aplikovaly hormony opač-
ného pohlaví, ve třetím roce se podával návrh na změnu jména na neutrální. Čtvrtý rok 
byl ve znamení podání návrhů na chirurgické zákroky a v pátém roce se dokončovala 
přeměna matriční změnou pohlaví. Jako kontraindikace byly stanoveny interní poškození 
neumožňující hormonální léčbu, mentální defekt, těžká psychopatie, kriminalita a sociál-
ní maladaptace, alkoholismus, toxikomanie a psychóza (Brzek a Šípová, 1979).

V současné době je již dle našeho názoru možné používat méně striktně vymezené 
postupy s maximálním zřetelem na individuální situaci klienta. Dle modelu, který se nám 
osvědčil, lze proces přeměny pohlaví rozdělit do následujících fází:

diagnostika,a) 
rozhodovací proces,b) 
RLT, RLE (Real Life Test, Real Life Experience),c) 
hormonální terapie,d) 
operativní zákroky,e) 
pooperační období.f ) 

Obecně pak můžeme konstatovat, že u některých fází existuje zcela přesné a konkrétní 
vymezení časem (například minimální doba hormonální terapie před operačními zákro-
ky), jiné probíhají časově velice individuálně (diagnostika). Některé fáze se vzájemně 
překrývají (RLT zasahuje do diagnostiky i hormonální fáze terapie). Léčba psycholo-
gickými prostředky, tedy psychoterapie, se prolíná všemi uvedenými fázemi (blíže viz 
kapitola o psychoterapii).

7.1 DIAGNOSTIKA

Trvání diagnostické fáze lze v konkrétních případech jen těžko odhadnout či 
naplánovat. Někteří klienti již na prvním sezení přesvědčivým a vyčerpávajícím způsobem 
demonstrují svou psychickou identitu a nenechají nikoho na pochybách o tom, že znají 
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svou pohlavní příslušnost. Následný proces diagnózu jen potvrdí. Na druhou stranu je 
i mnoho takových, kteří se hledají doslova celé roky, a diagnostickou fázi u nich nelze 
jakkoli urychlovat (blíže viz v kapitole o diagnostice transsexuality).

Z hlediska potřeby sjednotit diagnostické metody na jednotlivých českých pracovištích 
bychom pak navrhovali následující rozdělení diagnostických vyšetření:

vyšetření nezbytně nutná (řízený diagnosticky orientovaný rozhovor, psychologické  
vyšetření, interní a endokrinologická vyšetření apod.),
vyšetření doporučená (například PPG a VPG), 
vyšetření prováděná z výzkumných účelů, o jejichž absolvování je třeba klienta speciál- 
ně požádat a vysvětlit mu jejich účel (například vyšetření genetické).

7.2 FÁZE ROZHODOVACÍ

Tato fáze by měla následovat po nezvratném potvrzení diagnózy. Stejně jako 
u fáze předchozí i zde platí, že jde o období, které někteří klienti časově minimalizují, 
protože sexuologii vyhledají už s jasnou představou o dalším postupu a cílech léčby. 
I v těchto případech je ale povinností terapeuta podat klientům vyčerpávající informace 
o všech možnostech terapie, výhodách jednotlivých postupů i o rizicích s nimi spojených. 
V případě, že klient potřebuje na rozhodování více času, terapeut mu pro to zajišťuje 
podmínky poskytnutím informací a spoluprací podpůrného charakteru, přičemž sám 
by dle našeho názoru do rozhodování klienta měl zasahovat svým názorem či postojem 
co nejméně.

7.3 REAL LIFE TEST, REAL LIFE EXPERIENCE

Rozhodne-li se klient pro konverzi pohlaví, lze zahájit fázi, v níž si sám otestuje 
svou schopnost žít v roli harmonizující s jeho psychickou identitou. Postupně v ní začíná 
žít ve všech oblastech svého života. Činí tak novou zkušenost (RLE) a zároveň podstupuje 
jakýsi test správnosti svého rozhodnutí (RLT). Jde o složité období, ve kterém určitou 
podporu poskytuje úřední akt změny jména a příjmení na neutrální tvar a který obvykle 
proběhne právě v této fázi léčby.

V některých jazycích včetně češtiny je totiž určení pohlavní příslušnosti provázeno 
úpravou příjmení, které zpravidla rozlišuje mezi mužským a ženským pohlavím. V období 
RLT, RLE transsexuálním klientům původní jméno komplikuje život – mohou si tedy 
požádat o změnu na tvary neutrální.

Jako neutrální tvary se doporučují jména, která mohou nést lidé obojího pohlaví – 
například Míša, Jindra, ale i René, Nikola, včetně jmen, která mají jiný rod v cizině 
(například Andrea je v Itálii mužské jméno a Robin v Británii ženské). Jako neutrální 
příjmení je přijímán tzv. nesklonný tvar, kdy se původní příjmení doplní koncovkou -ů, 
-ých (Nováků, Novotných). Jinou volbou je tradičně nesklonné příjmení (Krejčí, Janů) 
či příjmení cizí (Wilde). Podrobnější informace viz příloha Seznam neutrálních jmen.
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7.4 HORMONÁLNÍ TERAPIE

K zahájení další fáze procesu, tedy k hormonální terapii, by bylo ideální přikročit 
teprve tehdy, až by klient žil minimálně několik měsíců v dané roli. V praxi to lze ovšem 
realizovat v zásadě většinou jen u FtM, kteří v mužské roli často žijí ještě před první 
návštěvou lékaře a nečiní jim to žádný problém. Situace MtF bývá mnohem složitější, 
protože jim některé jejich biologické atributy přechod do nové role komplikují. Zahájení 
hormonální terapie u nich tedy není možné podmiňovat zahájením RLT a RLE. Většina 
z MtF musí nejprve začít užívat hormony a absolvovat opakované epilační a depilační 
procedury tak, aby zahájení života v ženské roli pro ně zároveň neznamenalo „sociální 
sebevraždu“. Některé školy klientům doporučují po zahájení hormonální terapie ještě 
jistou dobu setrvat v neutrální formě existence, s oblečením typu unisex, bez zvýraznění 
rysů daného pohlaví, s neutrálními formulacemi v řeči. Dle našeho názoru to ale nemusí 
být vždy nejvhodnější postup. Vždy je třeba brát v úvahu individuální situaci klienta. 
Pro něj je právě v tomto období důležitá reakce okolí, ověřuje si, nakolik bude v nové 
roli akceptován. Okolí však potřebuje zřetelné signály (oblečení, účes, formulace včetně 
používání jasných rodů příčestí minulého), aby se mohlo na novou situaci adaptovat. 
Představa některých klientů o tom, že mohou zůstat v neutrální formě existence a čekat 
na hormonální efekt, který způsobí tak výraznou změnu sekundárních znaků, že okolí 
samo pozná, o co jde, a samo začne správně reagovat, je mylná.

V tomto období jsou pro naše klienty důležité i informace o nejrůznějších lékařských 
i nemedicínských službách, které je možné využít v rámci změn zevnějšku, ať už to jsou 
služby odstraňující či korigující některé nežádoucí znaky (například vousy, ochlupení 
u MtF) či služby požadované znaky zvýrazňující (růst svalové hmoty u FtM). Mnozí FtM 
rádi využívají nabídek sportovních zařízení a posiloven, ve kterých za pomoci odborní-
ků pracují na zvýšení fyzické síly a nárůstu svalové hmoty. MtF se obracejí o pomoc na 
kosmetické salony a centra poskytující epilační služby.

V současné době jsou nejvíce využívané tři metody – epilace pomocí laseru, pulsaru 
a elektrokoagulační jehly.

Laserová epilace využívá toho, že tmavý pigment ve vlasové cibulce pohltí tepelné záření 
laseru a růstová cibulka je tím zničena. Důležité je, aby kůže byla co nejsvětlejší (laser skrz ni 
projde a nezachytí se o její pigment) a chloupek naopak co nejtmavší, aby pohltil co nejvíce 
záření a tepla. Tato metoda je proto nejúčinnější pro lidi se světlou pletí a tmavými chloupky 
a je naopak takřka neúčinná u lidí se světlými nebo dokonce šedivými chloupky.

Pulsar je metoda epilace pomocí intenzivního pulsního světla velmi podobná epilaci 
laserem. Využívá však jinou vlnovou délku a má jinou aplikační hlavu. Obecně pro ni 
platí stejná omezení jako pro laser.

Epilace pomocí elekrokoagulační jehličky je zdaleka nejstarší metodou permanentní 
epilace. Výhodou je to, že je účinná bez ohledu na barvu kůže i chloupků. Metoda spočívá 
v tom, že se k vlasové cibulce zasune tenká jehla, která elektrickým proudem cibulku 
zničí. Nevýhodou je časová náročnost této metody.

Někteří transsexuální lidé využívají služeb estetické chirurgie, která u nás prošla v po-
sledních letech výrazným rozvojem, především v otázce dostupnosti a nabídky služeb. 
Neexistují zatím sice specialisté na estetické operace transsexuálních lidí (jako je tomu 
například v USA nebo v Th ajsku), s mnoha estetickými operacemi, které mohou výrazně 
pomoci v sociální adaptaci transsexuálních lidí, však mají naši chirurgové již bohaté zku-
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šenosti. Tyto druhy zákroků postupují především MtF a nehradí je zdravotní pojišťovny. 
Patří sem například liposukce (odstranění tuku), rhinoplastika (plastická operace nosu), 
augmentace (zvětšení) prsou, autotransplantace vlasů či redukce štítné chrupavky (po-
drobnější informace viz kapitola Doplňkové léčebné a estetické zákroky u MtF).

V této fázi léčby má důležitou roli foniatrická péče, a to zejména u MtF. Podle Vohrad-
níka (2000), který vypracoval metodiku foniatrické péče a edukace hlasu, jde o navození 
žensky znějícího hlasu u jedince s již dokončenou mutací. Cílem je dosažení přiměřené 
výšky hlasu, prevence příčin hyperkinetické fonace, rezonanční změny a nácvik dýchání. 
U klientek s barytonem se uvažovalo o možnosti chirurgické úpravy hrtanu, protože 
nebylo možné učením navodit společensky akceptovatelný hlas. Vzhledem k ne zcela 
objasněným důsledkům trvalého zúžení dýchacích cest pro kardiopulmonální systém však 
bylo prozatím od tohoto způsobu léčby upuštěno (podrobněji viz kapitola Doplňkové 
léčebné a estetické zákroky u MtF).

Hormonální terapie je pak zahajována po dohodě s klientem, po důkladném somatic-
kém vyšetření, které by odhalilo možné překážky trvalé hormonální substituce (podrob-
nosti o této fázi jsou uvedeny v kapitole o hormonální terapii). Diskutabilní je v tomto 
ohledu stanovení minimální věkové hranice pro zahájení této etapy léčby. Dle našeho 
názoru je vhodné přidržet se mezinárodních standardů, ve kterých je uvedena věková 
hranice 16 let. Zároveň jsme si ale vědomi faktu, že důležitější než vlastní kalendářní věk 
je tělesná a psychická připravenost klienta na zahájení této fáze.

Hormonální terapie by měla před zahájením vlastních chirurgických zákroků trvat 
minimálně jeden rok, měly by být zřetelně vytvořené tělesné změny a hladiny pohlavních 
hormonů dosažené během této doby by se měly blížit normám vlastním požadovanému 
rodu.

Po splnění uvedených podmínek, čímž rozumíme minimálně rok trvající hormonální 
terapii a déle než rok úspěšně probíhající RLT, RLE, klient může písemně požádat pří-
slušnou komisi jmenovanou ředitelem nemocnice, rozhodující o realizaci chirurgických 
zákroků u transsexuálů, o schválení operativní přeměny pohlaví. Komise rozhoduje na 
základě písemného doporučení ošetřujícího lékaře a dalšího, na terapii nezávisle působí-
cího odborníka (blíže viz v kapitole o právních aspektech přeměny pohlaví). O schválení 
operativní přeměny pohlaví je možné požádat nejdříve v osmnácti letech. Plnoletost je 
zde vnímána jako minimální podmínka pro realizaci nevratných zákroků.

7.5 OPERATIVNÍ VÝKONY

Operativní kroky klient plánuje individuálně, dle svých potřeb a možností (viz 
kapitoly Chirurgické výkony u FtM a Chirurgické výkony u MtF).

7.6 POOPERAČNÍ OBDOBÍ

Proces přeměny pohlaví je dokončen defi nitivní změnou úřední identity. Klient 
mění jméno a příjmení na tvary defi nitivně mužské či ženské, dostává nový rodný list 
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a nové rodné číslo, mění si všechny potřebné doklady a dokumenty, a to i se zpětnou plat-
ností (maturitní vysvědčení, výuční listy či vysokoškolské diplomy). V dalším životě má 
pak všechna práva a povinnosti příslušející danému pohlaví. Muži se mohou ženit, ženy 
se mohou vdávat a všechny páry mohou využívat servisu určeného neplodným dvojicím. 
Tento soubor úředních kroků se děje na základě písemného doporučení terapeuta, které 
musí obsahovat jako nezbytnou podmínku a nutné právní minimum vyjádření o defi -
nitivním ukončení plodnosti klienta či klientky, přičemž u FtM je právně postačujícím 
zákrokem hysterektomie. U MtF jde pak o odstranění varlat (s nadvarlaty).

V pooperačním období klient dochází na pravidelné kontroly, užívá předepsanou 
farmakoterapii a absolvuje doporučené laboratorní kontroly a vyšetření.

7.7 MODEL TERAPEUTICKÉHO TÝMU

V ideálním případě se povede vytvořit tým odborníků, kteří dlouhodobě spo-
lupracují v rámci diagnostiky a terapie transsexuality. Za vhodné považujeme získat 
jednotlivé kolegy pro trvalou spolupráci – jde o natolik specifi ckou problematiku, že je 
nejlepší spolupracovat s jedním specialistou, který se na danou problematiku soustředí, 
je o ní dostatečně informován a spoluprací s klienty získává další důležité zkušenosti.

Podle našich zkušeností mají v týmu (kromě sexuologa) své nezastupitelné místo 
specialisté z následujících oborů:

klinická psychologie (diagnostika), 
interní lékařství (hodnocení zdravotního stavu z hlediska vhodnosti hormonální te- 
rapie a operativních zákroků),
endokrinologie (stanovení možných kontraindikací pro hormonální terapii a průběžná  
kontrola jejího průběhu před i po operacích, měření kostní denzity),
gynekologie (preventivní vyšetření, chirurgické zákroky), 
plastická chirurgie (chirurgické zákroky), 
urologie (prevence, chirurgické zákroky), 
rodinná psychoterapie (se zaměřením na problematiku transsexuálních rodičů dětí), 
dětská psychologie (se zaměřením na problematiku dětí transsexuálních rodičů), 
psychoterapie obecně (v rámci cíleně indikované psychoterapie především v poope- 
račním období),
foniatrie (úprava hlasu u MtF, edukace, eventuálně operativní léčba), 
právo (konzultace ohledně problematiky rodičovství, v odvolacích procesech a indi- 
viduálně dle potřeb transsexuálního klienta),
laserová medicína (epilace, korekce jizev), 
kosmetika (především u MtF, poradenství, depilace), 
zdravý životní styl (se zaměřením na správnou stravu a zvyšování fyzické kondice,  
využívané především FtM).

Rozhodující roli v procesu přeměny pohlaví má u nás většinou sexuolog. Ten pracuje 
s klientem především individuálně, je organizátorem a koordinátorem práce týmu od-
borníků a nese hlavní zodpovědnost za průběh diagnostiky i terapie.
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Členové týmu se účastní pravidelných informativních seminářů, určených transsexuál-
ním klientům a jejich blízkým příbuzným či přátelům. Příležitostně se tým schází i na 
interních konzultacích, sloužících k výměně zkušeností. Výhodou je i dobrá spolupráce 
s členy komise pro schvalování chirurgických zákroků u transsexuálů, kteří se rovněž 
mohou jednotlivých schůzek účastnit.

7.8 KONTRAINDIKACE PŘEMĚNY POHLAVÍ

O různých možných kontraindikacích terapie lze uvažovat především v souvislos-
ti s jednotlivými fázemi procesu přeměny pohlaví. Tyto fáze přitom dělíme (podobně jak 
je to uvedeno v kapitole o poruchách identity během dospívání a jejich terapii v předchozí 
kapitole) na reverzibilní (fáze a, b, c), částečně reverzibilní (d) a ireverzibilní (e).

Absolutní kontraindikace:

Pro zahájení reverzibilních etap léčby neexistuje žádná absolutní kontraindikace. 
Pro částečně reverzibilní fázi léčby platí pravidlo, že absolutní kontraindikací pro  
zahájení hormonální terapie je špatně stanovená diagnóza, věk pod hranicí 16 let 
a další možné kontraindikace vyplývající z klientova zdravotního stavu (tak, jak jsou 
uvedeny v kapitole o hormonální terapii).
Pro zahájení operativní, tedy ireverzibilní fáze léčby jsou absolutními kontraindika- 
cemi hlavně právní překážky, zejména trvající manželství a věk nižší 18 let, rovněž 
chybně stanovená diagnóza.

Relativní kontraindikace:

Pro zahájení reverzibilních fází terapie neexistuje ani žádná relativní kontraindikace. 
Pro fáze směřující ke změně pohlaví a pro úplnou změnu pohlaví (d, e) jsou relativními  
kontraindikacemi terapie:

Psychotické onemocnění – je nevyhnutelné důkladně odlišit, zda transsexualita není  –
projevem duševní nemoci. I v případě, že jde o komorbiditu transsexuality a duševní 
nemoci jako dvou na sobě nezávislých problémů, je dobré zvážit schopnost duševně 
nemocného člověka absolvovat celý proces tak, aby na jeho konci dospěl skutečně 
k lepší kvalitě svého života. Na druhou stranu psychickému stavu klienta by jistě 
neprospěla ani tenze spojená se setrváváním v neakceptované pohlavní identitě 
(Caspari a spol., 1999). V ČR dle dostupných informací proběhl proces přeměny 
pohlaví u schizofrenní klientky s transsexualitou MtF poprvé v r. 1998, postup byl 
velice opatrný a léčba byla vedena za úzké spolupráce s psychiatry. Dnes již klientka, 
vysokoškolsky vzdělaná invalidní důchodkyně, vnímá celý proces přeměny jedno-
značně pozitivně, popisuje trvalou úlevu a úbytek psychopatologické symptoma-
tologie. Druhá přeměna pohlaví u klientky MtF s onemocněním ze schizofrenního 
okruhu se uskutečnila v r. 2007, rovněž po dlouholetém zkoumání a přípravě.
Těžká porucha osobnosti, obzvláště taková, u které převažují prvky asociální či  –
hysterické, které by mohly celý proces přeměny komplikovat. Anomální osob-
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nostní struktura může představovat riziko při adaptačních reakcích jak v průběhu 
přeměny, tak po jejím dokončení. Současně však klinické zkušenosti svědčí o tom, 
že klienti s podobnou strukturou osobnosti často celý proces konverze nedokáží 
absolvovat třeba jen proto, že nejsou schopni dodržet základní podmínku, a to 
pravidelné docházení do zdravotnického zařízení.
Závislost na alkoholu a nealkoholových drogách je rovněž komplikací nejenom  –
z hlediska schopnosti klienta dodržet základní požadavky sexuologické léčby, ale 
i proto, že u lidí závislých vzhledem k jejich somatickému stavu mohou nastat 
komplikace v rámci hormonální terapie.
Rodičovství. Skutečnost, že transsexuální klient je otcem či matkou dítěte (dětí),  –
může hrát svou roli nejen při jeho vlastním rozhodování pro přeměnu pohlaví, ale 
i při formulaci postoje terapeuta k této problematice (podrobněji se jí věnujeme 
v kapitole Transsexualita a rodičovství).
Recentní kriminální anamnéza bývá též uváděna jako jedna z relativních kontrain- –
dikací. Domníváme se však, že tomto případě je potřeba k problému přistupovat 
přísně individuálně, a že je nutné zvažovat spíše klientovy osobnostní dispozice či 
omezení než charakter trestné činnosti a délku uloženého trestu. Současně však 
platí, že dostane-li se do vazby či výkonu trestu klient během procesu přemě-
ny pohlaví, doporučuje se terapii nepřerušovat – tedy pokračovat v zahájených 
krocích ve smyslu akceptace klienta ve zvolené roli a v hormonální terapii. Dů-
ležité je pokusit se pro to ve spolupráci s vězeňskými odborníky vytvořit vhodné 
podmínky, tedy zajistit adekvátní lékařský a psychologický dohled a spolupráci 
vězeňského personálu včetně zajištění samostatného bydlení a adekvátních pod-
mínek při hygieně.

Žádná z uvedených kontraindikací přitom nemusí představovat konstantní a ne-
měnnou překážku terapie. Může jít spíše o jakési upozornění, že je třeba volit opatrný 
a pomalý terapeutický postup, v jehož rámci je třeba současně s léčbou transsexuality či 
před zahájením této léčby řešit i zmíněný problém (pokud ho řešit lze).

Z výše uvedených kontraindikací pro určité fáze terapie vyplývají i určité atypické či 
méně standardní varianty léčby. Jde především o možnost realizace hormonální terapie 
bez navazujících operativních zákroků. Tuto variantu lze využít tam, kde z nějakých 
důvodů (například kvůli rodičovství) klient nechce podstoupit celý proces, ale částečná 
intervence by zmírnila jeho diskomfort. Příkladem takového postupu by mohla být apli-
kace hormonů, která by u MtF vedla ke zvětšení velikosti prsou či u FtM k odstranění 
menstruačního krvácení.

Jinou možnost představuje realizace operativních zákroků bez předcházející hormo-
nální terapie. Dle HBIGDA (viz příloha) se postupovat tímto způsobem v zásadě nedo-
poručuje, nicméně je zde výslovně uvedeno, že pokud probíhá uspokojivě RLT a klient 
je duševně zdráv, není důvod, proč by nutně musela hormonální terapie předcházet 
chirurgickým zákrokům. Náš postoj k takovému postupu by byl velmi obezřetný.

Většina námi uvedených postupů a kritérií (vyjma těch explicitně zákonem jmeno-
vaných) má charakter doporučení a význam pouze orientační. Je zřejmé, že mezi klienty 
existují nejednou i zásadní rozdíly, které je třeba vzít v úvahu při individuální práci. Tak 
například již při prvním setkání může terapeut hovořit s klientem, který již roky žije 
i bez asistence medicíny v požadované roli ve všech oblastech svého života. Na druhé 
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straně nejsou výjimečné ani případy, ve kterých stanovení defi nitivní diagnózy probíhá 
v intervalu i několika let.

Bližší vhled do problematiky terapeutických postupů poskytují mezinárodní standar-
dy HBIGDA (viz příloha), které je možné vnímat jako zásadní vodítko pro stanovení 
standardů léčby jednotlivými lékařskými společnostmi v dané zemi a současně i jakéhosi 
neofi ciálního arbitra v případě sporů.
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8. PSYCHOTERAPIE

H. Fifková, P. Weiss

Psychoterapie bývá nejčastěji defi nována jako druh léčby, který s využitím psy-
chologických prostředků pomáhá klientovi zlepšit kvalitu jeho života. Je-li ale psycho-
terapie defi nována též někdy jako forma léčby duše, je potřeba jednoznačně uvést, že 
veškeré dosavadní pokusy o léčbu transsexuality ve smyslu změny cítění klienta selhaly. 
Nebylo zaznamenáno mnoho případů, kdy by se u dospělého člověka podařilo změnit 
jeho identitu (Baker, 1969). Snahy některých terapeutů „vyléčit“ biologické podstatě 
odporující pocit příslušnosti k opačnému rodu se minuly účinkem. Jejich kauzální terapie 
je ve skutečnosti terapií symptomů a podporou adaptace na stávající biologické pohlaví 
včetně změny chování, nikoli identity. Maximem, čeho je možné v rámci terapie dosáh-
nout, je adaptace, změna chování, nikoli změna identity.

Dle některých autorů je psychoterapie používána tedy především na zvyšování do-
vednosti v interpersonálních vztazích a zvyšování tolerance vůči emocionálnímu stresu 
(Baker, 1969). Dle jiných je principem především psychoanalyticky orientované terapie 
buď srovnání psychologického pohlaví s biologickým, nebo tolerance anatomického rodu 
(Benjamin, 1967).

8.1 FORMY PSYCHOTERAPEUTICKÉHO PŮSOBENÍ

V rámci terapie transsexuálních klientů lze rozdělit psychoterapii na nespecifi c-
kou a specifi ckou.

Nespecifi cká psychoterapie je obsažena v rámci celého procesu a je dána především 
vztahem mezi klientem a terapeutem. Tento typ působení je možné též označit jako 
psychoterapeutické prvky v chování terapeuta. Působí kontinuálně, necíleně, nespeci-
fi kovaně a jsou dány především terapeutovým postojem a chováním v rámci daného 
vztahu. Terapeut by měl být empatický (měl by se umět vžít do klientových potíží), měl 
by klienta akceptovat a projevovat mu adekvátní úctu a v neposlední řadě by měl být ve 
svém projevu autentický (věrohodný, pravdivý). Jde zde o terapeutické postupy, které 
vycházejí především z psychoterapie rogeriánské.

Specifi cká psychoterapie je pak přesně vymezená, cíleně indikovaná, terapeutem 
doporučená a klientem vyžádaná. Tento typ intervence není nezbytnou součástí tera-
pie transsexuálních klientů. Cílené psychoterapeutické postupy aplikovatelné v rámci 
léčby transsexuálních klientů lze rozdělit především dle využívané psychoterapeutické 
školy – například na racionální (využívající především výklad, objasnění, poskytnutí 
informací, korekci postojů, uklidnění, podporu a radu), dynamické (snažící se objas-
ňovat příčiny v minulosti a hledat souvislosti s problémy v současnosti), rogeriánské 
(pracující s empatií) nebo kognitivně-behaviorální (využívající přecvičování nevy-
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hovujících způsobů chování na způsoby více vyhovující a pracující též se změnami 
postojů a hodnocení).

Dle formy lze pak psychoterapii používanou u transsexuálních klientů rozdělit na 
individuální, skupinovou, párovou a rodinnou. V rámci našeho modelu individuální 
terapie tvoří sezení základ léčby, ostatní formy jsou využívány podle potřeb a zájmu klienta 
a možností terapeuta. Paralelně však funguje i skupinová psychoterapie. Skupiny jsou 
víceméně uzavřené, sestavované dle doby příchodu, délky docházení a dle pohlaví. Život 
uvnitř každé skupiny se vyvíjí jinak. Někdy jde o setkání spíše klubového typu, u jiných 
skupin s malou fl uktuací a větší kohezí je možné využívat i prvky skupinové dynamiky. 
Pravidelně jsou též organizována společná setkání určená rodičům a ostatním blízkým 
našich klientů. Jiné skupiny se scházejí na základě orientace na společný problém – tak 
pracuje například skupina klientů, kteří jsou zároveň i rodiči dětí, či společenství part-
nerských dvojic, zaměřené více na problematiku vztahovou a sexuální.

Párovou terapii i sezení rodinná lze využívat při řešení konkrétních problémů v part-
nerství klientů a klientek. Rodinná sezení hrají velkou roli buď v situacích, kdy se zbytek 
rodiny vyrovnává s transsexualitou jednoho z rodičů (slouží pak především ke zvýšení 
koheze rodičovské dvojice a k prevenci traumatizace dětí), nebo jednoho z dětí (obzvláště 
v rodinách s výraznou autoritativní asymetrií a jasnou představou rodičů o tom, co je 
pro jejich dítě nejlepší).

Psychoterapie je tedy jednou ze základních složek léčby transsexuality. Vztah mezi 
terapeutem a jeho klientem je určujícím faktorem ovlivňujícím úspěšnost léčby. Lidé 
s transsexuální poruchou přicházejí se žádostí o pomoc po váhání trvajícím mnoho let. 
Přijetí, kterého se jim dostane při prvním setkání s terapeutem, bývá rozhodujícím pro 
další průběh spolupráce. Do ordinace přicházejí s velikou nejistotou, plni pocitů nenor-
mality, viny, s nízkým sebehodnocením, neurotičtí, depresivní, úzkostní. Je-li spolupráce 
dobrá a kvalitní, na konci terapie tyto příznaky mizí nebo se alespoň zmírňují (Fifková 
a Weiss, 2000).

Nikdo si neumí představit, co jsem cítila, když jsem k vám šla poprvé. Bála jsem se, 
že mne vyhodíte, že se mi budete smát. Nikdy v životě jsem o tom problému s nikým 
nemluvila. Styděla jsem se, připadala jsem si jako zrůda, jako nějaké monstrum. Od 
naší první schůzky se vše obrátilo úplně opačným směrem. Jednak se mi hrozně ule-
vilo, jednak jsem se přestala obviňovat. Moc mi pomáhají i skupinová sezení s jinými 
děvčaty. Vždycky mne nabijí energií na mnoho dní dopředu. (Marcela, MtF)

Přístup terapeuta může podstatným způsobem usnadnit či zkomplikovat již první fázi 
práce, tedy diagnostický proces, který, jak už bylo řečeno, vychází především z výpovědi 
klienta. Validní data se dají bezpochyby lépe získat v bezpečném prostředí, vytvořeném 
důvěryhodným terapeutem.

Po ukončení diagnostického procesu potvrzením diagnózy je úkolem terapeuta přede-
vším pomoci vytvořit takové podmínky, ve kterých se může klient svobodně rozhodovat 
o dalších krocích. To předpokládá kromě jiného i předání maximálního množství infor-
mací o výhodách a rizicích jednotlivých kroků včetně seznámení s možnými kontrain-
dikacemi zejména procesu přeměny pohlaví. Klient se rozhoduje v zásadě mezi dvěma 
variantami. První z nich je adaptace na stávající biologické pohlaví, druhou pak proces 
přeměny pohlaví. (Jeden z našich klientů doplnil, že třetí možností je sebevražda. Ve sku-
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pině lidí s transsexuálním problémem je skutečně několikanásobně vyšší počet sebevražd 
ve srovnání s obecnou populací).

Deprese z toho, že nemůžu žít tak, jak se vnitřně cítím, ke mně přichází v určitých vl-
nách. Po nějaký čas se vždycky snažím přežívat, být jako stroj, který neustále pracuje 
a na nic nemyslí. Po nějaké době ale vždy vše vybublá na povrch a já jsem psychicky 
úplně na dně. Deprese jsou každý rok silnější než ten předchozí. Na začátku tohoto 
podzimu jsem si prošla zatím nejhorší krizí. Někdy mi trvalo i hodiny, než jsem se do-
kázala přemluvit, že má cenu vstát z postele a přežít další den. (Jolana, MtF)

V současné době není dost dobře možné určit, jaký typ rozhodnutí mezi lidmi s trans-
sexualitou převažuje. Informace, které máme, pocházejí především od klientů našich ordina-
cí. Jistě existuje skupina lidí, kteří se na lékaře s transsexuálním problémem nikdy neobrátí 
a adaptují se bez asistence pomáhajících profesí. Jde pravděpodobně především o ty, kteří 
nacházejí zázemí včetně partnerských vztahů uvnitř komunit homosexuálně orientovaných 
mužů a žen či ve skupinách praktikujících cross-dressing, tedy občasnou změnu zevnějšku 
směrem k opačnému pohlaví, přičemž diagnosticky jde především o transvestity.

V případě zvolení první varianty, tedy adaptace, psychoterapie probíhá víceméně 
podpůrnou formou. Proces adaptace může znamenat adaptaci na biologické pohlaví 
s psychoterapeutickou intervencí behaviorálního charakteru a tréninkem sociálních do-
vedností a stereotypů společensky přináležejících dané roli. Tento způsob volí dle našich 
zkušeností především lidé s dětmi v rodičovské péči, MtF. Důvodem uvedeného typu 
rozhodnutí je potřeba dostát rodičovským povinnostem, obava před zničením rodiny, 
fungující vztah s druhým rodičem, láska k dětem a obava před jejich traumatizací. Někdy 
je rozhodnutí pro adaptaci celoživotní záležitostí, jindy jde jen o odložení konverze na 
dobu dospělosti dětí.

Druhou subvariantou adaptačního procesu je pak proces opačný – adaptace na po-
hlaví psychické. V rámci této terapie se klient snaží žít v roli adekvátní jeho cítění, aniž 
by absolvoval proces přeměny pohlaví. Tuto variantu volí zpravidla lidé, kteří nemají 
výrazně negativní vztah ke svému tělu, lidé s velikou obavou z jakýchkoli lékařských 
zákroků, lidé homosexuálně orientovaní. V neposlední řadě jde i o ty z klientů, kteří 
transsexuální problém defi nují spíše jako problém malé tolerance společnosti, omezené 
dělbou na dvě pohlaví, kvůli které se nemíní pouštět do jakýchkoli rizikových zákroků. 
Říkají: ať se změní společnost, proč bych se měl měnit já? Psychoterapeutické působení 
je orientováno na zvýšení schopnosti prosadit si společenskou akceptaci v dané roli bez 
doprovodných lékařských a právních kroků (maximem je dosažení změny jména a pří-
jmení na neutrální tvary). V partnerských vztazích pak tito lidé zaujímají roli příslušející 
jejich psychické identitě.

Většina našich transsexuálních klientů a klientek je rozhodnuta pro přeměnu pohlaví 
již v době první návštěvy lékaře. Důvodem je kromě jiného i to, že již mají za sebou roky 
více či méně neúspěšné snahy o adaptaci, o přizpůsobení se biologické podstatě a touto 
podstatou determinované společenské roli. Rozhodnutí pro chirurgickou konverzi je 
výsledkem málo uspokojujícího boje, volbou po vyčerpání zdánlivě méně náročných va-
riant. Zcela evidentně se v tomto směru liší FtM a MtF. Transsexualita FtM je mnohem 
jednoznačnější a jejím nositelům nečiní problém udělat rozhodnutí radikálního druhu. 
Mnohem více času na rozhodnutí potřebují lidé s transsexualitou MtF. Mnozí z nich 
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neprožívají tak velikou trýzeň jako většina FtM. Uvědomění si své skutečné identity 
i rozhodnutí pro určitý způsob řešení problému transsexuality je pro klienty MtF nezřídka 
komplikovanější a dlouhodobější záležitost.

Celý život si namlouvám, že mi jako muži vlastně nic neschází. Zároveň ale dlouho trpím 
panickou hrůzou z toho, že budu muset celý život prožít jako žena uvězněná v těle 
muže. Donedávna bych svůj stav charakterizovala větou : Chtěl bych být ženou. Čím 
dál víc se ale moje stavy mění ve smyslu: Cítím se být ženou. Mám intenzivní touhu 
mít děti, cítím jakési biologické hodiny a touhu porodit vlastní dítě. Jsem zklamaná, 
že nemohu prožít těhotenství a porod. Mám touhu se vdát a být manželkou, matkou, 
stát po boku muže jako jeho žena. (Lída, MtF)

Proces přeměny pohlaví je založen na postupných krocích s relativně pevnou struktu-
rou. Fáze, která by měla následovat po uzavření rozhodovacího procesu, je RLT, RLE, tedy 
zkouška a zkušenost opravdového života. V rámci tohoto testu klient začíná žít postupně 
ve všech oblastech svého života v roli, která je v souladu s jeho cítěním. Někdy je nutná 
časově náročná a důkladná příprava. Jde o fázi, která klade na klienta značné nároky. Leží 
na něm hlavní váha práce s okolím, rodinou počínaje a přáteli a kolegy konče. Klient se 
snaží všem podat podstatné informace a získat okolí pro spolupráci tak, aby byl v nové 
roli co nejlépe akceptován. V této fázi je psychoterapie důležitým prvkem, zaměřujeme ji 
na růst sebejistoty, zvýšení sebehodnocení, zlepšení komunikačních dovedností, zvýšení 
schopnosti empatie, asertivní trénink.

Došlo mi, že takhle to dál nejde. Letos jsem se rozhodla odhodit veškeré obavy a jít 
naproti tomu, abych mohla být taková, jakou se opravdu cítím. Všechny mé kolegyně 
a kamarádky vzaly mé odhalení naprosto úžasně, čímž mi obrovsky pomohly. Vědí vše 
a budou mi pomáhat. To je úleva… (Lenka, MtF)

Řekl jsem to všem a reakce moc neřeším. Každý má právo na svůj názor. Nehodlám se 
nikomu omlouvat, myslím, že nemám za co. Sestra to příliš nechápe, ale respektuje 
mne. Rodičům to ani nebylo třeba příliš říkat, pochopili to sami. Jejich reakce byla 
úžasná a moc mi v mém boji pomáhají. (Robin, FtM)

Někdy bývá vhodné, aby si v rámci dynamicky orientované psychoterapie klient vy-
jasnil strukturu vztahů v bazální rodině a svou roli uvnitř. Je-li v této fázi terapie vedena 
citlivě a kvalitně, dochází často k výraznému otevření jednotlivých vztahů, větší transpa-
rentnosti, zlepšení komunikace, zvýšení porozumění a akceptace, vyřešení letitých kon-
fl iktů. Fakt, že jeden člen rodiny má transsexuální problém, může vysvětlit mnohé potíže 
v rámci celku. Někteří rodiče transsexuálních dětí trvale žijí s blíže nevyjasněným pocitem 
nenormality či zvláštnosti dítěte. Uvědomují si omezenou komunikaci, trpí izolací dítěte 
v komunitě vrstevníků, nechápou podstatu jeho jinakosti a obviňují sebe i dítě.

Máma ze mne vždycky chtěla mít vzornou holčičku a neskutečně trpěla tím, že se jí 
to nedařilo. Padaly výčitky i facky. Teprve o mnoho let později mi řekla, že si sama 
vždycky vyčítala mou špatnou výchovu. Měla doma dceru, nerozuměla jí a obviňovala 
se z toho. (Jirka, FtM)
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K tátovi jsem měl v mnoha ohledech dost daleko a z domova jsem se stěhoval rád. 
Náš vztah se začal zlepšovat před rokem, kdy jsme se k sobě začali víc přibližovat. Já 
pochopil, jak je to zranitelný člověk, a pocítil jsem k němu konečně něco akceptujícího. 
Dřív se mi totiž vysmíval, když jsem s ním chtěl mluvit jako člověk s člověkem. Já taky 
nebyl zrovna ideální dítě. Ale jak se ukázalo, nemusíme se pořád dokola navzájem 
sekat. A když pochopil, že jsem si tu transsexualitu nevymyslel, dal mi najevo, že mne 
má rád a nenechá mne v tom samotného. Jsem moc šťastnej, že se ten vztah takhle 
vyvinul. (Michal, FtM)

V rámci tohoto období by měl klient začít trvale žít ve všech oblastech svého života 
v nové roli, pokud možno obklopen lidmi, kteří mu poskytují podporu a porozumění. Dle 
našeho názoru vždy stojí za to pokoušet se, aby klient nemusel měnit kromě společenské 
role ve svém životě nic podstatného – profesi, bydliště, okruh lidí. V dřívějších dobách 
některými kolegy doporučované „pálení mostů“ není v současné době považováno za 
vhodný postup, svou roli jistě hraje i měnící se postoj společnosti.

V tomto období je důležitá kromě individuální psychoterapie i terapie rodinná a sku-
pinová forma práce – ta zejména k posílení pocitu sounáležitosti a příslušnosti k určité 
skupině lidí.

Délka tohoto období může být různá, vždy záleží na konkrétních podmínkách. Postoj 
okolí, zejména nejbližších příbuzných, je důležitým faktorem, ovlivňujícím celý proces. 
Pochopení či naopak odmítnutí v rámci rodiny i širší komunity může být i rozhodujícím 
z hlediska dalšího rozhodování klienta.

V této souvislosti lze u našich klientů a jejich příbuzných najít mnohé analogie s pro-
cesem coming-out (tento termín označuje proces přijetí sebe sama a přijetí okolím) tak, 
jak ho známe u lidí, kteří se vyrovnávají s homosexuální orientací.

Následující období, ve kterém dochází k zahájení hormonální terapie, nevyžaduje 
speciální či intenzivní přístup. U FtM je ve velké většině případů zahájení hormonální 
terapie provázeno pocity spokojenosti a většího klidu. Psychický stav se stabilizuje. Na 
rozdíl od očekávání některých odborníků nedochází dle výpovědi klientů i dle objek-
tivního pozorování k nárůstu agresivní tenze v závislosti na zvyšující se hladině testoste-
ronu. Změnou, ke které v této souvislosti naopak dochází často, je zvýšení sexuální 
apetence. U MtF se však občas setkáváme při zahájení terapie estrogeny a antiandrogeny 
s kolísáním nálad ve smyslu dysforie až deprese. Toto období bývá časově omezené 
a nevyžaduje kromě podání informací zpravidla žádnou speciální psychoterapeutickou 
či farmakologickou péči.

Předoperační období je pak z psychoterapeutického hlediska charakteristické pře-
devším přípravou na vlastní operativní zákroky ve smyslu doplňování informací při 
setkáních s odborníky či klienty, kteří mají celý proces za sebou.

Je dobré si uvědomit, že při popsaném postupu se operací kromě tělesných změn 
a následných úředních kroků nemění nic podstatného. Mnohé převratné věci se staly 
mnohem dříve, zejména v době RLT.

Potřeba další psychoterapeutické intervence v pooperačním období závisí na osobnost-
ních charakteristikách klienta, na jeho duševní zralosti a na kvalitě předchozí psychote-
rapeutické péče. Někteří klienti již další pomoc nepotřebují, se zdravotníky udržují jen 
nezbytně nutné kontakty (a někdy ani ty ne) a snaží se žít tak, aby se k proběhlé fázi života 
nemuseli příliš vracet. K problémům dochází například tehdy, jsou-li očekávání klienta 
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nepřiměřená nebo jde-li o osobnost nezralou, s hysterickými rysy, sociálně maladaptivní 
či je-li v popředí obrazu neuróza s prvky hypochondrie a psychastenie. U lidí s nízkým 
sebehodnocením spojeným s hlubokými nejistotami může být nespokojenost s výsledkem 
operace vhodným ventilem těchto úzkostí. Tam, kde klient nepřebírá dostatečně zod-
povědnost za svůj život, může být transsexualita věčným a vděčným alibi pro neúspěch, 
hromosvodem pro všechny porážky a šidítkem, ospravedlňujícím nečinnost.

Všichni, kdo absolvují proces přeměny pohlaví, řeší otázku postoje k vlastní minulosti. 
Potíže spojené s potřebou zpracovat uplynulé období, ve kterém klienti prožívali nezařa-
zenost a nezařaditelnost v rámci skupin vrstevníků, jsou logické a veliké. Transsexuálním 
klientům a klientkám chybí základní zkušenosti ve vztahu k adekvátním referenčním 
skupinám. Nemohli se identifi kovat a zařadit, nemohli se autonomizovat a separovat, 
nemohli kooperovat, nemohli bojovat a vítězit. Ve složitějších případech jsou minulé 
roky provázeny výraznými stavy derealizace, odosobnění, emoční anestezie, denního snění 
a dalšími obrannými mechanismy, které jim pomohly přežít dlouhodobou traumatizující 
transsexuální trýzeň se zachováním šance na obnovení duševní integrity.

Prevencí problémů je dobře vedená psychoterapie v předchozích obdobích. Nasta-
nou-li přece jen psychické potíže, lze s úspěchem použít více dynamicky orientované 
metody, které nepracují izolovaně s konverzí, ale příčiny problémů hledají v dřívějších 
obdobích psychického vývoje klienta.

Výjimečně se stává, že někteří z transsexuálů vyjadřují po přeměně pohlaví s jejím 
provedením nespokojenost. Většinou se jedná spíše o částečnou nespokojenost odráže-
jící nenaplněné nadměrné očekávání, ale někdy i realistické hodnocení ne zcela zdařilé 
operace či nedostatečných hormonálních změn v porovnání s jinými jedinci. Většinou 
však míra spokojenosti s provedením přeměny pohlaví s narůstajícím časem stoupá. Ve 
světě byly vzácně popsány žádosti o návrat zpět k původnímu pohlaví. Landén a spol. 
(1998b) uvedli, že v souboru 218 transsexuálů po přeměně pohlaví podobnou žádost 
vyjádřilo osm z nich. Častěji se jednalo o jedince s chybějící podporou původní rodiny 
a s atypickým transsexuálním vývojem.

Pokud je v pooperačním období indikována psychoterapie, bývá dobré zvážit možnost 
spolupráce s externím psychoterapeutem. Je totiž pravděpodobné, že možnosti psychote-
rapeutické intervence probíhající na kmenovém pracovišti byly vyčerpány a další spolu-
práce by byla již jen chozením v bludném kruhu. V jiných případech je však účelné i další 
vedení klienta původním terapeutem, jelikož po dokončení procesu přeměny mohou 
vzniknout nové problémy, které souvisejí například s fenoménem vyprázdnění motivace 
po dokončení velkého úkolu a s hledáním nového smyslu života.

8.2 ODPOVĚDNOST TERAPEUTA

Terapeut výrazně ovlivňuje celý proces přeměny. V jeho přístupu by měly být 
standardně obsaženy uvedené základní psychoterapeutické prvky (empatie, autenticita 
a akceptace). Je-li navíc ještě speciálně psychoterapeuticky vzdělán, bývá to výhodou, 
protože je schopen poskytnout vyžádanou specifi ckou intervenci. Dobrý terapeut by měl 
průběžně a soustavně pracovat také sám na sobě v rámci určité autoanalýzy či psychote-
rapeuticky orientované supervize.
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Medicínský model vztahu lékař a pacient v naší společnosti stále ještě hluboce přeží-
vá. Tento model s sebou nese výraznou asymetrii ve vztahu dvou lidí a s tím související 
pozici „mocného“ a „nemocného“. Aplikace uvedeného modelu příliš neuškodí v případě 
vytržení zubu či změření krevního tlaku, ale jeho použití při diagnostice a terapii trans-
sexuality může mít pro klienty nedozírné důsledky. Transsexuální klienti se s příchodem 
do ordinace stávají na terapeutech skutečně dlouhodobě závislými. Rozhodnou-li se pro 
proces přeměny pohlaví, potřebují opakované souhlasné postoje terapeutů, jejich další 
život je do značné míry závislý na doporučujícím stanovisku ošetřujícího lékaře, určeném 
příslušné komisi schvalující konverze. V lékařském modelu může častá obava klienta ze 
ztráty přízně lékaře nabývat velikých rozměrů a průběh terapie komplikovat. Je záležitostí 
odborné kvality terapeuta umět si tuto míru moci danou vnějšími okolnostmi uvědomit, 
dále ji nestupňovat a naučit se s ní uvážlivě zacházet.

Dále je nanejvýš vhodné, aby si terapeut sám ujasnil svůj postoj k problematice 
transsexuálních lidí. Existuje-li ze strany terapeuta jakákoli emoční či postojová ambi-
valence k tomuto druhu problému, je dobré vědět, že právě toto může být rozhodu-
jícím faktorem úspěšnosti či neúspěšnosti terapie, za kterou nese lékař nepochybnou 
zodpovědnost. Dobrý terapeut si nesmí dovolit, aby klienta ovlivnil kupříkladu svou 
sexuální orientací, vztahem ke své vlastní identitě, svým náboženským přesvědčením 
či politickým postojem, svým preferovaným způsobem řešení problémů či životním 
stylem, svými pohlavními (nerozuměj sexuálními) stereotypy. Jestliže si terapeut na-
příklad myslí, že z jeho klienta stejně nikdy žádný pořádný muž nebude, protože měří 
„pouhých“ 160 cm, je dle našeho názoru vhodnější ponechat si tuto úvahu pro sebe. 
Poškodila by klienta, už tak dost nejistého, a prozradila by cosi podstatného o stereo-
typech v myšlení vlastním.

Někdy se setkáváme s názorem, že účelem psychoterapie před konverzí je zjistit klien-
tovu odolnost proti stresu. Jde patrně o terapii typu „co nezabije, to posílí“. Dle našeho 
názoru je mnohem účelnější, ale také etičtější, zaměřit se v terapii pozitivním způsobem na 
posilování klientovy sebejistoty, zvýšení sebehodnocení a vytváření atmosféry bezpečí.

8.3 ODPOVĚDNOST KLIENTA

Za výsledek terapie nese částečnou zodpovědnost i klient sám. Její míra je do 
značné míry dána typem vztahu mezi ním a terapeutem. V posledních deseti letech jsme 
svědky změn v přístupu k pacientům ve smyslu symetrizace. V psychologickém mode-
lu vztahu lékař a pacient jde především o minimalizaci rozdílu v postavení obou lidí. 
V prostředí s maximální mírou svobody rozhodování a nezávislosti klienta by mělo být 
úměrně dost prostoru pro současné převzetí své části zodpovědnosti za průběh a úspěš-
nost spolupráce.

Klient má v prvé řadě zodpovědnost za podání úplných, nezkreslených a vyčerpáva-
jících informací, týkajících se jeho problematiky. Dále má zodpovědnost za vytváření 
a upevňování dobrého vztahu mezi ním a lékařem. Nese zodpovědnost za svoje rozho-
dování a v neposlední řadě i za pooperační spolupráci, docházení na pravidelné kontroly 
zdravotního stavu včetně potřebných laboratorních a jiných vyšetření a užívání přede-
psaných léků v průběhu dalšího života.
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Terapeut i klient by měli mít na paměti existenci Kodexu práv pacientů. V něm se 
mimo jiné uvádí, že pacient má právo získat od svého lékaře údaje potřebné k tomu, aby 
mohl před zahájením každého diagnostického nebo terapeutického procesu rozhodnout, 
zda s ním souhlasí. Pokud existuje více alternativních postupů, má na seznámení s nimi 
právo. Pacient má také v rozsahu zákonem povoleném právo odmítnout léčbu a má být 
současně informován o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí.

Klient i terapeut by měli mít na paměti i právo terapeuta odmítnout klienta či určitý 
způsob terapie především v případě, když by došlo k výraznému rozporu mezi požado-
vaným typem léčby a terapeutovým postojem.
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9.  ENDOKRINOLOGICKÉ ASPEKTY 
A HORMONÁLNÍ LÉČBA 
U TRANSSEXUALISMU

V. Weiss, I. Procházka

Podstatnou součástí přeměny pohlaví je hormonální léčba a následná substituce 
pohlavních hormonů, kterou zpravidla řídí ošetřující sexuolog. Ten také vždy navrhuje 
zahájení terapie, před níž by pacient měl vyslovit informovaný souhlas. Transsexuální lidé 
jsou dále odesíláni k endokrinologickému vyšetření k upřesnění diagnostiky, k posouzení 
hormonální terapie z hlediska endokrinologa a pro vysvětlení hormonálních dějů a změn 
pacientovi. Někteří se dostávají poprvé k endokrinologovi až po operační změně pohla-
ví. Ne všichni transsexuální lidé si přejí kompletní změnu pohlaví, některým vyhovuje 
pouze částečná léčba – např. hormonální. Určení diagnózy transsexualismu není vždy 
jednoduché a skupina pacientů není homogenní. Záleží vždy na posouzení psychiatra 
a psychologa, zda je diagnóza potvrzena a může být zahájena endokrinní léčba.

V minulosti byly snahy vysvětlit změny v pohlavní identitě, jinou sexuální orienta-
ci a chování změnami v řízení hormonálních systémů. Některé práce ukazují např. na 
pozitivní zpětnou vazbu mezi estrogeny a luteinizačním hormonem (LH) nebo na nižší 
plazmatickou hladinu testosteronu a folikulostimulačního hormonu (FSH) u mužských 
homosexuálů (Doerner a kol., 1987, Gladue a kol., 1984). Uvažuje se o tom, zda nemů-
že dojít ke snížení hladiny testosteronu během kritického období vývoje mozku, kdy se 
určuje sexuální vývoj s následným rozvojem homosexuality nebo transsexuality mužů. 
U homosexuálních žen se naopak předpokládá vyšší testosteron. I u transsexualismu jsou 
stanoveny různé teorie vysvětlující tento stav změněnými hormonálními hladinami, regu-
lacemi a vazbami (porucha aromatizace s následným snížením tvorby androgenů, pozitivní 
zpětná vazba estrogeny – LH aj.). Žádná ale uspokojivě nevysvětluje tento stav.

Literární údaje uvádějí, že mezi transsexuálními lidmi a ostatní populací nejsou chro-
mozomální, gonadální (hormonální) či genitální rozdíly a změna sexuální identity je tedy 
pouze v centrálním nervovém systému. Centra důležitá pro sexuální diferenciaci jsou 
v oblasti hypotalamu (preoptická oblast a amygdala), která jsou blízko míst regulujících 
gonadotropiny. Pro rozvoj sexuálního cítění je důležité období prenatální a časné postna-
tální (tedy v době, kdy je již ukončen chromozomální, gonadální i genitální vývoj).

Cílem hormonální léčby je získání co největších změn sexuálních charakteristik druhé-
ho pohlaví. Proto jsou zevně podávané steroidy nutným nástrojem léčby pro změnu pohla-
ví. Používání hormonů na změnu pohlaví („cross-gender“) je spojeno s lepším výsledkem 
celkové terapie. Je potřebná minimálně jednoroční (podle některých autorů dvouroční) 
doba podávání hormonů, během které lze posoudit celkový příznivý vliv na pacienta a pří-
padně pokračovat v chirurgických změnách, pokud je toto sexuologem indikováno. Léčba 
dospělých jedinců indukující „cross-gender“ pohlavní charakteristiky má dvě části:

potlačení původního pohlaví, 
indukce sexuálních charakteristik požadovaného pohlaví. 

Transsexualita.indd   93Transsexualita.indd   93 18.7.2008   13:11:4518.7.2008   13:11:45

print-biqn6o8-margin-0



94 / transsexualita

Potlačení původního pohlaví není nikdy kompletní (nelze změnit předchozí vliv 
androgenů na skelet, výšku, tvar čelisti a rukou, naopak estrogeny způsobují širší pánev 
apod.).

Indukce maskulinních změn androgeny je většinou dobře navozená, naopak femi-
nizující léčba u MtF nebývá často úspěšná z hlediska redukce ochlupení a růstu prsů. 
Transsexuální lidé často požadují rychlý efekt hormonální léčby. Je nutné jim při roz-
hovorech vysvětlit limity léčby, aby neočekávali nerealistické výsledky. Účinky nasazení 
hormonální léčby bývají lepší, pokud se nasadí v mladším věku. Kontroverzní zůstává 
hormonální léčba u transsexuality v dospívání. Z hlediska změn anatomických je časnější 
léčba účinnější. Dle zpráv některých autorů lze použít nejprve blokační léčbu analogy 
LHRH a později přistoupit k vlastní léčbě opačnými sexageny (Cohen, 1998, 2000). 
Standardní hormonální léčba je v ČR podávána ofi ciálně od 18-ti let věku.

Hormonální léčba je dosažena užitím různých druhů pohlavních (semi)syntetických 
steroidů. V literatuře není jednoznačně dokázaný účinek jednotlivých hormonů ve srov-
nání s druhými. Výběr léků závisí také na dostupnosti, vedlejších účincích, cestě podávání, 
ceně a místních zvyklostech. První účinky léčby lze očekávat obvykle po 6–8 týdnech. 
Změny hlasu u FtM a rozvoj citlivosti prsů u MtF jsou obvykle první projevy léčby.

Léky používané u „cross-gender“ hormonální léčby transsexuality jsou antiandrogeny, 
estrogeny a androgeny.

Mezi antiandrogeny počítáme:

LHRH analoga, která působí i proti produkci ovariálních (ženských) hormonů (le- 
uprorelin /Lucrin Depot/, triptorelin /Decapeptyl Depot/). V úvahu přicházejí pře-
devším u mladistvých jedinců, kde by klasické antiandrogeny mohly zastavit jejich 
somatický růst, a u osob, kde tradiční antiandrogeny nebyly tolerovány a/nebo jsou 
kontraindikovány (Cohen-Kettenis, van Gooze, 1998). Proti jejich používání stojí 
vysoká cena. Mezi možné nežádoucí účinky patří záchvaty horka a fl aše.
Antigonadotropní látky (cyproteronacetát /Androcur/, medroxyprogesteron /Provera/). 
Látky interferující s testosteronem nebo s produkcí dihydrotestosteronu (spironolak- 
ton /Verospiron, Spironolakton/, fi nasterid /Finasterid, Penester, Proscar/ a fl utamid 
/Flucinom, Apo-Flutamide/).
Blokátory androgenního receptoru (cyproteronacetát /Androcur/, nilutamid /Anan- 
dron/, spironolakton /Verospiron, Spironolakton/).

Při hormonální léčbě u transsexualismu je při substituci opačným sexagenem dosaženo 
také poklesu aktivity hypotalamického gonadoliberinu (LHRH), FSH a LH a nakonec 
i původních vlastních sexagenů (Schlatterer, 1998, Walters, 1986).

9.1 HORMONÁLNÍ LÉČBA U TRANSSEXUALITY MTF

Hormonální léčba zahrnuje podávání estrogenů a antiandrogenů (LHRH ana-
loga, progestiny a blokátory aldosteronu se používají méně často). Léčba je zahájena až 
dle doporučení sexuologa.
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Při podávání estrogenů se snižují hladiny plazmatického testosteronu a dihydrotes-
tosteronu do ženského rozmezí a mizí jejich diurnální variabilita. Plazmatické hladiny 
FSH a LH jsou nízké nebo suprimované. Plazmatické hladiny prolaktinu mohou být 
v rozmezí mužské populace, mohou být ale zvýšené do hodnot pozorované u žen užívající 
hormonální kontraceptiva. Byly zachycené i ojedinělé případy s nálezem velmi vysokých 
hladin. Vývin adenomu hypofýzy produkující prolaktin (prolaktinom) je ale zcela ojedi-
nělý. Někdy se může objevit sekrece z prsních bradavek. Pokud je galaktorhea přítomná, 
ukazuje to na změnu na „ženskou žlázu“ (pravá gynekomastie). Růst prsní žlázy lze oče-
kávat především na začátku léčby do doby dvou let. Dále i při trvajícím užívání estrogenů 
se mamy již dále nezvětšují. Docílené zvětšení bývá do 2 cm. Hladiny celkového tyroxinu 
a celkového trijodtyroninu mohou být zvýšené díky estrogeny indukované elevaci tyro-
xinu vázajícímu globulinu (TBG). Volná frakce tyroxinu a trijodtyroninu a tyreotropní 
stimulační hormon (TSH) jsou v normě. Globulin vázající pohlavní hormon (SHBG) 
bývá zvýšený, stejně tak plazmatický kortizol se zachovalou diurnální variabilitou. Tyto 
odchylky jsou způsobené účinkem estrogenů podávaných i v jiných indikacích.

Estrogeny způsobují chloasma (pigmentaci kůže obličeje), zvýšenou pigmentaci prs-
ních bradavek, někdy ztmavění linie na přední straně břicha (linea nigra), zvětšení prsů 
různého stupně (gynekomastie pravá a nepravá) a atrofi e testes. Dochází dále i k redukci 
ochlupení, zvýšení hlasu, ke změně rozložení tuku směrem k ženskému typu a k redukci 
svalové hmoty. Účinky v oblasti centrálního nervového systému jsou: snížení libida, 
erekce, rozvoj impotence a poruchy ejakulace.

U transsexuálních lidí, kteří zahájili léčbu estrogeny brzy po pubertě, se vyvíjejí více 
femininní rysy. Tvoří se méně svalové hmoty, je snížený růst chloupků v obličeji a pleša-
tění, zmenšují se testes a někdy je pozorován menší penis, a zároveň je větší růst prsních 
bradavek a vývin gynekomastie než u těch, kterým byly podávány estrogeny až ve vyšším 
věku.

Změny, které estrogeny vyvolávají, jsou závislé i na předchozím tělesném typu. U mužů 
s vyvinutou svalovou hmotou a ochlupením, ztrátou vlasů, prominencí laryngeální chru-
pavky, s větší velikostí rukou a nohou nejsou následné tělesné změny při hormonální 
léčbě vždy výrazné a zachytitelné.

Růst prsních žláz u MtF je ukončen po dvou letech terapie a jen necelá polovina z nich 
ho považuje za uspokojivý (Gooren, 1999).

Estrogeny jsou dostupné jako ethinylestradiol, konjugované estrogeny, 17beta estradiol 
a estriol, v perorální, parenterální a náplasťové formě.

Estrogeny se podávají především perorální nebo injekční cestou a přednost je dávána 
přirozenému hlavnímu lidskému estrogennímu hormonu 17-beta estradiolu. Na našem 
trhu je k dispozici Estrofem Novo, tbl. 1, 2 a 4 mg a Estrimax tbl. 2 mg, Richter Gedeon. 
Náplasťové formě (transdermální transportní systém /TTS/) by měla být dávána před-
nost u „starších” (od 4.–5. dekády) MtF s ohledem na nižší počet estrogeny navozených 
vedlejších účinků (především tromboembolická nemoc). Z preparátů jsou k dispozici 
Estraderm, Climara, Systen, Dermestril, Estrahexal a další.

Injekční estradiol ve formě soli benzoátu je dodáván jako Agofollin depot inj., 10 mg, 
Biotika a jako estradiol valerát Neofollin inj., 5 mg, Hoechst-Biotika. Injekční depotní 
estrogeny nejsou doporučovány vzhledem k vedlejším účinkům. I možnost „předávko-
vání“ pacientem je zde vyšší (někteří jedinci užívají dávky „čím vyšší, tím lepší“ a pa-
renterálně podané léčivo může v některých případech způsobit velmi vážné nežádoucí 
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účinky). Při perorálním podání je sice zneužívání léků také přítomno, dávky ale nebývají 
tak extrémní.

Tzv. konjugované estrogeny získávané z moči těhotných klisen (Premarin 0,625, 
1,25 mg, tbl., Wyeth-Lederle Pharma) nejsou používány. Dříve se užíval syntetický mes-
tranol metabolizující se v játrech na etinylestradiol (Mestranol tbl., 0,05, 0,15 mg, Léčiva). 
Přípravek již není registrován.

Ethinylestradiol je chemická modifi kace hlavního estrogenu 17beta–estradiolu a je 
metabolizován v játrech. Především v minulosti byl oblíbený i kvůli jeho ceně a dostup-
nosti, někteří transsexuální lidé ho získávají i z jiných zdrojů. Jeho hladina není zachycena 
při měření 17beta-estradiolu.

Estriol (Ovestin) je méně účinný aktivní estrogen. V indikaci transsexualismu by se 
musely používat vyšší dávky, a tak není užíván.

Dávka 17-beta estradiolu perorálně podávaného ještě před chirurgickým zákrokem je 
obvykle 2–4 mg denně. Dávka je stanovována dle klinické odpovědi a případném vývinu 
nežádoucích účinků léčby estrogeny, které jsou většinou závislé na dávce. Je možné se řídit 
i poklesem hladiny testosteronu s cílem dosažení rozmezí obvyklému v normální ženské 
populaci. Pokud se pacient podrobí chirurgickému zákroku (orchiektomie), je potřebné 
znovu posoudit dávku estrogenů. Většinou je možné podávat nižší dávku (2 mg/den), 
někteří jedinci jsou ale přivyklí na předchozí dávku a snížení mohou vnímat negativně.

Podávání estrogenů se přerušuje dva týdny před plánovaným operačním zákrokem, 
aby se zabránilo zhoršenému hojení rány, tvorbě keloidních jizev a tromboembolickým 
komplikacím. Po zákroku při stabilizovaném stavu lze opět cca po týdnu léčbu nasadit.

Po provedení orchiektomie se plazmatické hladiny FSH a LH zvyšují a zůstávají zvýše-
né (pokud není současně podáváná příslušná hormonální terapie). Snižují se plazmatické 
hladiny testosteronu a dihydrotestosteronu ke spodní hranici normálního ženského roz-
mezí. Po operačním zákroku je vhodné upravit dávku estrogenu tak, aby nebyly přítomny 
známky defi citu pohlavních hormonů, není ale vhodné snižovat pod dávku, která chrání 
kost proti osteoporóze. Situace je obdobná léčbě estrogeny u postmenopauzálních žen. 
Není ale nutno podávat progestiny (není riziko karcinomu endometria).

Z nežádoucích účinků při užívání estrogenů může být přítomna nauzea až zvracení, 
elevace jaterních testů eventuálně až nodulace nebo benigní tumor jater, vývin otoků, 
hypertenze, cefalea, zhoršení epilepsie, elevace prolaktinu a především zvýšení krevní 
srážlivosti s rizikem žilní trombózy a embolizace. Zvýšené riziko nežádoucích účinků 
bývá spíše při užívání depotních přípravků. Tromboembolická rizika jsou vyšší při za-
čátku terapie a pak rostou s věkem. Je známo, že si někteří transsexuální lidé opatřují 
hormonální přípravky ještě před doporučením této léčby lékařem nebo si sami zvyšují 
dávky s cílem dosáhnout „lepších“ účinků. Při tomto nekontrolovaném užívání léků se 
samozřejmě zvyšují rizika nežádoucích účinků léčby. Utlumení sexuality je u transsexuál-
ních lidí přijímáno kladně.

Obecně lze říci, že mortalita u lidí s transsexualitou není vyšší než u věkově srovnatelné 
kontrolní skupiny. U skupiny MtF je vyšší riziko žilní trombózy a plicní embolie při uží-
vání orálních estrogenů (incidence 2–6%). Proto jim doporučujeme přibližně dva týdny 
před plánovanými operacemi dočasně vysadit užívání estrogenů a vyvarovat se dalších 
predisponujících faktorů, například kouření (van Kesteren a kol., 1997).

Důležitá součást léčby je antiandrogen cyproteron acetát (Androcur tbl., 10, 50, 
100 mg, Schering, generikem je Cyproplex, TEVA). Blokuje účinek 5-alfa dihydrotes-
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tosteronu na cytosolovém receptoru, má dále účinky i antigonadotropní a gestagenní. 
Účinkuje na blokádu účinků androgenů testikulárního i nadledvinnového původu v ob-
lasti vlasových kořínků, mazových žláz, androgenových receptorů v centrálním nervovém 
systému, prostatě a tlumí spermatogenezu. Dávka se doporučuje 50–100 mg/den a bývá 
podávána spolu s estrogeny. Někteří autoři doporučují zahájit hormonální terapii nejprve 
podáváním antiandrogenů a až po krátké době nasadit estrogeny. Předpokládají pak jejich 
výraznější efekt při vytváření sekundárních pohlavních znaků. Podávání cyproteronacetátu 
je vhodné i tehdy, pokud je pacient po orchiektomii, protože přetrvává vliv androgenů 
tvořených v kůře nadledvin. U většiny pacientů po dokončení přeměny pohlaví však 
volíme podávání a dávkování antiandrogenů podle jejich hormonálního profi lu v séru 
a klinických projevů. Většinou je možné volit nižší dávkování než v průběhu přeměny. 
Někteří pacienti mají tendenci dávkování antiandrogenů neúměrně zvyšovat, čímž ale 
nedocílí žádné podstatné tělesné změny (zejména zmenšení růstu ochlupení a vousů), 
spíše zvyšují riziko jejich vedlejších nežádoucích účinků. Nežádoucí účinky antiandro-
genní léčby mohou být: únava, změny nálad, hmotnostní přírůstky, cefalea, nauzea, 
elevace jaterních testů a tromboembolická choroba. Někdy bývá také zvýšená citlivost 
prsů. Bývá někdy pozorována ztráta svalové hmoty nebo i pokles hemoglobinu. Hladina 
plazmatického kortizolu a prolaktinu se zvyšuje, dehydroepiandrosteron a jeho sulfát 
se snižují. Některé účinky jsou podobné i vlivu estrogenů, především při jejich užívání 
ve vyšších dávkách. Přestože riziko onemocnění prostaty (která zůstává v organismu) je 
u trans sexuálních lidí v důsledku hormonální terapie podstatně snížené, nelze je zcela 
vyloučit. Bylo popsáno i její maligní onemocnění (Th urston, 1994).

Flutamid, fi nasterid a nilutamid nejsou v ČR schváleny k použití v indikaci hormo-
nální léčby transsexualismu a ani ve světě s jejich užíváním v této indikací není dostatek 
zkušeností.

Názory na používání progestinů jsou rozporné, jejich užívání vyžadují někdy sami 
pacienti k napodobení „hormonálního rytmu“. Fyziologicky je jejich účinek nutný 
k přípravě sliznice dělohy k uhnízdění vajíčka. Výjimečně se může podáváním progesti-
nů (medroxyprogesteron acetát) indukovat sekrece tekutiny z prsů, případně vyvinout 
dysplasie či karcinom ve změněné gynekomastické prsní žláze. Medroxyprogesteron 
acetát však alespoň představuje alternativu pro pacienty, kteří cyproteronacetát netolerují. 
Cyproteronacetát ale současně účinek progestinů obsahuje.

Blokování sekrece gonadotropinů analogy LHRH (gonadorelinu), které přímo tlumí 
jejich sekreci, je možné. Při jejich užití dojde k sekundárnímu útlumu testikulární pro-
dukce. Hlavní nevýhodou této terapie je její vysoká cena, která neodpovídá výslednému 
terapeutickému efektu (Fischl, 1998). Tuto terapii lze zvažovat u adolescentních jedinců 
obojího pohlaví se zřetelně vyjádřenou poruchou pohlavní identity, u nichž je vhodné 
zablokovat pubertální hormonální změny, a u nichž ještě nedošlo k uzavření růstových 
štěrbin. Zároveň jejich podávání umožňuje reverzibilní změny v případě diagnostických 
pochyb. V úvahu přichází například triptorelin (Decapeptyl, Ferring).

Doplňková léčba je podávání blokátoru aldosteronu spironolaktonu (Verospiron tbl., 
25, 50 a 100 mg, Gedeon Richter, dříve registrovaný Xenalon a Spirolacton ). Požadovaný 
účinek je snížení růstu ochlupení, reaguje na něj ale jen část jedinců. Začíná se s nižší 
dávkou 3x25 mg, je možné zvyšovat až na 150–200 mg/den. Především při podávání 
vyšších dávek je nutné monitorovat plazmatickou hladinu draslíku, protože by mohlo 
dojít k hyperkalémii (Marek a kol., 1995).
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9.2 HORMONÁLNÍ LÉČBA U TRANSSEXUALITY FtM

Efekt estrogenů není možné ovlivnit antihormony. Antiestrogeny podávané 
eugonadálním ženám stimulují gonadotropiny a následně sekreci ovariálních hormonů. 
Efekt by mohly přinést analoga LHRH, jejich nevýhody již byly zmíněny (především 
cena). Používáme proto androgeny. Účinek androgenů na virilizaci bývá individuální 
a závisí na genetických faktorech (rodinné a etnické). Stupeň ochlupení u sourozenců 
může být prediktor virilizace transsexuálního jedince. Jak bylo již uvedeno, před nasa-
zením androgenů zpravidla nezachycujeme žádné hormonální odchylky. Při klinickém 
vyšetření také nebývá změna oproti ostatním ženám, i když zevní projevy (účes, oblékání, 
společenské vystupování) směřují k mužskému typu. Velikost prsů není menší, někteří 
FtM ale používají bandáže k jejich zmenšení.

Hormonální léčba androgeny se začíná podávat až dle doporučení sexuologa k dosa-
žení žádoucí maskulinizace. Zahájení léčby by mělo předcházet gynekologické vyšetření 
a stanovení hormonálních hladin, zejména k vyloučení syndromu polycystických ovarií. 
Dochází k supresi gonadotropinů a estradiolu. Hladiny testosteronu mají být při ade-
kvátní léčbě v normálním rozmezí pro muže (pouze v případě depotních parenterálních 
přípravků, tabletové přípravky mají krátký poločas a není tedy možné se orientovat dle 
plazmatických hladin). „Obtěžující“ menstruační krvácení by mohlo být ovlivněno pro-
gestiny s antigonadotropním efektem (medroxprogesteron /Provera/, norethisteron /No-
rethisteron/). Podobný účinek ale mají i samotné androgeny, i když účinek androgenů na 
útlum menstruačního krvácení bývá někdy nedostatečný. Zastavení krvácení bývá proto 
někdy až po případným operačním zákroku (hysterektomie s ovarektomií). Androgeny 
snižují dále hladinu SHBG. Nemají vliv na zmenšení mléčných žláz, to je nutné proto 
řešit operačním způsobem. Při hormonální léčbě se zvětšuje klitoris, maximálně do 4 cm. 
Může také dojít ke zmenšení malých lábií.

Prvním zřetelným projevem androgenní terapie zpravidla bývá po několika týdnech 
zhrubnutí hlasů, dojde ke zmenšení až vymizení menstruačního krvácení, zvyšuje se sva-
lová hmota, narůstá ochlupení na celém těle včetně vousů. Dochází k posunutí vlasové 
hranice a tvorbě „koutů“, je zvýšená aktivita mazových žláz, takže nežádoucím účinkem 
může být zhoršení akné. Růst vlasů a ochlupení je geneticky podmíněn, takže jeho in-
tenzitu lze predikovat podle ostatních mužských členů rodiny. Dochází také k ovlivnění 
psychického ladění (zvyšuje se rozhodnost, agresivita). Podávání androgenů však neovlivní 
nižší průměrný vzrůst a šířku kyčlí lidí s transsexualitou FtM.

Dávka androgenů ve formě esterů testosteronu (Sustanon 250 inj., N. V. Organon) 
bývá 250 mg/2–3 týdny i.m. Kombinovaný preparát Sustanon 250 inj., obsahuje v jed-
né ampulce čtyři estery testosteronu (testosteroni propionas 30 mg, t.phenylpropionas 
60 mg, t.isocaproas 60 mg a t.decanoas 100 mg). Testosteron se postupně uvolňuje 
z chemické vazby do organizmu po dobu 3–4 týdnů. Po této době se intramuskulární 
aplikací tato dávka opakuje. K dispozici je dále Agovirin depot., 5x2 ml/50 mg, Biotika, 
SR (testosteroni isobutyras). Dávkování jsou 2 ampule intramuskulárně za 2 týdny nebo 
1 ampule jednou týdně. Nevýhodou jsou větší výkyvy hormonálních hladin a je třeba ho 
aplikovat častěji než Sustanon. Hlavní výhodou je jeho stávající plná úhrada zdravotními 
pojišťovnami. Z hlediska compliance pacienta je vhodný dlouhodobě působící testosteron 
undekanoát (Nebido inj., Schering), jehož většímu rozšíření však brání jeho vysoká cena 
včetně značného doplatku pro pacienta. Standardní terapii tímto lékem představuje jen 
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jedna dávka za čtvrt roku (Porst a Buvat, 2006). Orální testosteron ve formě testosteron 
undekanoátu (Undestor 40 mg cps., Schering) se podává v dávce 120–160 mg/den, na 
supresi menstruačního krvácení je ale méně účinný (50 %). Undestor je vhodnější spíše 
k substituční terapii než k iniciální směřující k dosažení dostatečných tělesných změn. 
Výhodou je naopak u pacientů, kde z důvodů relativních kontraindikací potřebujeme 
opatrné a pozvolna se stupňující dávkování androgenů. Dle zvyklostí se někdy kombinují 
preparáty s intramuskulárním a s perorálním podáváním. Neužívají se orální androgeny 
s alkylační skupinou na pozici 17 steroidní molekuly s ohledem na jejich hepatotoxicitu. 
Při nasazování terapie dáváme zpravidla nižší dávce testosteronu – v některých případech 
lze podávat perorálně. Undestor 40 cps., který po požití obchází lymfatickou cestou játra 
a tím snižuje riziko nežádoucích účinků pozorovaných u dříve užívaných perorálních 
derivátů testosteronu metylovaných na 17. poloze steroidního jádra. Dávkování je na 
začátku terapie 80 mg denně a může být postupně zvýšena až na dávku 160 mg denně. 
Tento způsob léčby je vhodný někdy spíše při substituční terapii nebo u pacienta, kde je 
třeba volit opatrnější postup při hormonální terapii včetně snadnější volby individuál-
ního, nižšího dávkování (například u epileptika). Další androgen mesterelon (Proviron 
50, Schering) se neužívá vzhledem k jeho slabému účinku. Vzhledem k individuálním 
rozdílům je vhodné monitorovat hormonální hladiny testosteronu, LH a prolaktinu, 
nejlépe ve druhé třetině zvoleného intervalu podávání.

Všechny preparáty mohou mít nežádoucí účinky – retence tekutin, zhoršení jaterních 
funkcí eventuálně až vývin jaterního tumoru. Je nutné sledovat lipidové spektrum, pro-
tože léčbou může dojít ke zvýšení celkového a LDL-cholesterolu. Podávání androgenů 
může mít příznivý antitrombotický efekt. Vhodná je i kontrola krevního obrazu, protože 
androgeny stimulují erytropoézu. Je diskutován defi cit estrogenů a nepříznivý vliv na 
skelet s rizikem rozvoje osteoporózy. Práce některých autorů prokázaly, že podáváním 
androgenů se tento nepříznivý stav upravuje. Naše zatímní sledování kostní density pro-
kazují u některých FtM po přeměně pohlaví osteopenii, nikoliv však klinicky významnou 
osteoporózu. Příznivé efekty estrogenní léčby na skelet byly naopak pozorovány u MtF.

Po provedené hysterektomii s ovarektomií se pokračuje v zavedené hormonální léčbě 
trvale. V mnoha případech dochází k mírnému prodloužení intervalu injekční aplikace 
podle klinického obrazu a hormonálního profi lu (hladiny testosteronu při podávání 
injekčního Sustanonu). Plasmatický poločas p. o. Undestoru je krátký, a tak je hladina 
testosteronu ráno před podáním léčiva nízká a nelze dle ní řídit terapii. Gonadotropní 
hormony FSH a LH bývají i při optimální terapii vysoké podobně jako u postmenopau-
zálních žen užívající hormonální substituční léčbu. U jiných pacientů však mohou být 
přítomné výpadové jevy z pooperačního defi citu estrogenů. V takovém případě je možné 
vyzkoušet přidání malé dávky estrogenu, který by tento stav zmírnil.

Závěrem je nutné zdůraznit, že hormonální léčba je důležitou součástí celkové péče 
o transsexuální pacienty. Hormony mají nezanedbatelný účinek i na úrovni centrálního 
nervového systému. Je nutné pacientům zdůrazňovat dodržování doporučených dávek 
a pravidelných laboratorních a klinických vyšetření, aby případná rizika nepřevýšila pro-
spěch z této léčby. Je v zájmu pacienta, aby se vyhýbal dočasnému vysazení hormonální 
substituce (kromě přechodnému vysazení estrogenů a antiandrogenů u MtF v období 
kolem větších operačních zákroků). Vysazení hormonů může narušit stabilizovaný regu-
lační hormonální systém. Při delším období pak dochází k výraznějším změnám – může 
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se snižovat fyzická i psychická výkonnost, narůstá riziko osteoporosy a ve zjevu pacienta 
mohou začít znovu převládat rysy původního genetického pohlaví. Proto je v zájmu 
pacienta, aby sám požadoval po svém lékaři pravidelné provádění laboratorních vyšet-
ření včetně stanovení hormonálních hladin nejméně jednou ročně. Zvěřina (1999) pak 
doporučuje lékařskou kontrolu nejméně dvakrát ročně.

Při kontrolách provádíme stanovení vlastních sexagenů, ale i LH, FSH a prolaktinu, 
které nás informují o vyváženosti nasazené terapie. Je možné občas vyšetřit i kostní den-
zitu, i když studie prokázaly, že při adekvátní terapii „druhými“ sexageny k osteoporóze 
nedochází (Goh a kol., 1997, Turner, 2004). Dostatek pravidelného pohybu, kalcia 
i vitamínu k prevenci osteoporózy přispívá tak jako u celé populace.

V zásadě však lze říci, že kontrolovaná dlouhodobá hormonální terapie u transsexua-
lismu podstatně nezvyšuje morbiditu ani mortalitu těchto pacientů (van Kesteren a kol., 
1997, Futterweit, 1998).
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10. CHIRURGICKÉ VÝKONY U FtM

V této kapitole jsme seřadili jednotlivé zákroky v pořadí, ve kterém u většiny 
FtM probíhají. Je pravdou, že se v současné době díky vstřícnému přístupu některých 
pracovišť mohou provádět první dva zákroky – tedy redukční mammaplastika a hysterek-
tomie s adnexektomií – dohromady, v rámci jedné celkové anestezie, většinou díky dobré 
spolupráci a koordinaci mezi klinikou plastické chirurgie a gynekologickou klinikou. 
Většina klientů odchází domů k domácímu doléčení cca do týdne.

Tyto dvě operace též tvoří jakousi základnu, kterou absolvují všichni klienti, kteří 
dospěli k přeměně pohlaví (vyjma klientů, jejichž prsa nevyžadují žádnou úpravu 
a klientů, kteří se rozhodli pro řešení minimální, tedy pouhou hysterektomii – jejich 
počet se ale v posledních letech blíží nule). Nástavbu pak tvoří rekonstrukční zákroky, 
konkrétně tedy jde u FtM o rekonstrukci penisu, uretry a skrota. Tato vysoce specia-
lizovaná a náročná operace je věcí volby každého z klientů – dle našich odhadů se pro 
ni rozhodují zhruba dvě třetiny z celkového počtu klientů měnících chirurgicky své 
pohlaví.

10.1  OPERACE NA VNITŘNÍCH ŽENSKÝCH 
POHLAVNÍCH ORGÁNECH U FtM

P. Marešová, B. Sehnal

U všech transsexuálních klientů FtM se z gynekologického hlediska rutinně 
provádí hysterektomie většinou doplněná o oboustrannou adnexektomii (salpingo-
ophorectomii).

Většina transsexuálních pacientů si přeje co nejčasnější odstranění dělohy, protože 
pociťují značný diskomfort v souvislosti s menstruací, neboť tato může někdy přetrvávat 
i přes hormonální léčbu právě až do plánované operace (hormonální léčba by měla trvat 
minimálně jeden rok před zahájením chirurgických zákroků).

Bilaterální ovarektomie je nezbytná i ke snížení produkce estrogenů, jejichž absence 
dále umožní plný efekt terapie testosteronem. Dalším důvodem k odstranění vaječníků je 
fakt, že se v pozdějším věku mohou vytvářet ovariální cysty, které by mohly malignizovat, 
což by mohlo být důvodem dalších operací (reoperace v 7–20 %). Proto, pokud ponechá-
váme adnexa in situ na přání klienta, jsou nutná další pravidelná gynekologická vyšetření, 
tak jako u každé jiné ženy v rámci prevence. Navíc mohou být ponechané vaječníky zavzaty 
později do srůstů a být tak příčinou chronických bolestí v malé pánvi. Naopak oboustranná 
ovarektomie snižuje riziko rakoviny prsu a eliminuje riziko rakoviny vaječníků.

Podmínkou provedené operace je zachování struktur nutných k úspěšné rekonstrukci 
zevního genitálu, t.j. přímého břišního svalu a dolních epigastrických cév. Pro budoucí 
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faloplastiku se v budoucnu rozhodují asi dvě třetiny klientů měnících chirurgicky své 
pohlaví.

Toto zaručuje provedení hystrektomie jedním ze čtyř alternativních přístupů:

Vaginální hysterektomiea)  je v těchto indikacích málokdy proveditelná. Podmínkou je 
prostorná pochva, tedy, aby klient v minulosti alespoň jednou porodil. Tato podmínka 
bývá splněna jen výjimečně, navíc ještě přistupuje technická obtížnost provedení sou-
časné adnexektomie. Proto samotný vaginální přístup v řešení chirurgického postupu 
nepřipadá prakticky v úvahu. Na druhou stranu by její výhodou bylo, že klienta 
nezatíží břišní jizvou a následná rekonvalescence je tedy poměrně rychlá.
Laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomieb)  sice umožňuje z laparosko-
pického přístupu bez potíží provést adnexektomii, podmínkou k odstranění dělohy 
vaginální cestou je ale opět alespoň částečně prostorná pochva. Vzhledem k tomu, 
že většina klientů nejen nerodila, ale velké procento z nich nemělo ani koitus, je tato 
metoda opět prakticky nepoužitelná.
Totální laparoskopická hysterektomiec)  byla uvedena do gynekologické praxe v první 
polovině devadesátých let a je defi nována jako kompletní laparoskopická dissekce 
dělohy od závěsných a podpůrných struktur, po jejímž ukončení leží děloha volně 
v pánevní dutině. Rozvoj nového instrumentaria v posledních deseti letech umožnil 
bezpečnou laparoskopicky provedenou kolpotomii s protětím cévního uterinního 
svazku v bezpečné vzdálenosti od ureteru. Při operaci se používá Kohův děložní 
manipulátor, který se skládá z pneumookluderu a kolpotomizeru. Pneumookluder 
uzavírá pochvu, brání unikání plynu z peritoneální dutiny a udržuje kapnoperito-
neum. Kolpotomizer se jako cervikální klobouček (cup) nasadí na čípek děložní, 
který překrývá až do poševních kleneb a umožňuje tak jejich napínání při koagulaci 
uterinních cév a kolpotomii. Děloha je nakonec volně extrahována pochvou z dutiny 
pánevní právě pomocí zavedeného děložního manipulátoru.
Abdominální hysterektomied)  umožňuje snadné odnětí dělohy i děložních přívěsků, 
snadný přístup a přehled v operačním poli, navíc patří k rutinním gynekologickým 
operacím, proto byl dosud tento přístup v řešení transsexualismu FtM přístupem 
nejfrekventovanějším. Způsob vedení řezu zde nejvíce závisí na přání klienta, zda 
v budoucnu podstoupí faloplatiku. Krátká dolní střední laparotomie umožňuje pře-
hlednost operačního pole, navíc se vyhneme interferenci jak se svalem, tak s dolními 
epigastrickými cévami, má však horší kosmetický efekt i prodlouženou dobu rekonva-
lescence. Řez dle Pfannenstiela (je veden horizontálně dva prsty nad sponou prakticky 
v místě ochlupení) má dobrý kosmetický efekt a zajišťuje poměrně dobrý pooperační 
komfort klienta, musíme však dávat větší pozor při preparaci tkáňových struktur, 
abychom zaručili intaktní muskulokutánní lalok v podbřišku s cévním zásobením 
pro eventuální další úspěšnou rekonstrukci zevního genitálu.

Při srovnání jednotlivých operačních přístupů a technik v řešení chirurgického po-
stupu u transsexualismu FtM se jako nejvýhodnější jeví laparoskopická hysterektomie 
jako metoda minimální invazivní chirurgie, spočívající zejména v minimálním poškození 
břišní stěny s následným poklesem pooperační bolesti, morbidity a s rychlejší rekonva-
lescencí. Navíc je výhodou signifi kantně nižší krevní ztráta a délka hospitalizace oproti 
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přístupu laparotomickému. Nevýhodou je snad jen delší operační čas (včetně zavedení 
děložního manipulátoru a poševního kolpotomizéru, což u některých virgo bývá časově 
náročnější).

Samostatnou otázkou v chirurgickém řešení je provedení kolpektomie. Zatímco část 
chirurgů ji doporučuje jako logickou volbu, jiní operatéři doporučují závěrečné uzavření 
pochvy až během tvarování vnějších genitálií. Část zachované poševní výstelky může být 
použita k prodloužení uretry k bazi klitorisu a tím snížit možnost vzniku píštěle.

10.2 MASTEKTOMIE

P. Paulis

Mimo vlastní chirurgickou změnu pohlaví je u FtM v naprosté většině případů 
indikován i chirurgický výkon vedoucí k redukci ženského typu prsu na mužský. Tak 
jako jsou prsa symbolem ženskosti, tak jsou u FtM ženská ňadra zdrojem prakticky stejně 
velkého traumatu, jako penis u MtF. I když časná diagnostika transsexuality a brzké za-
hájení hormonální léčby mohou výrazně přispět ke zpomalení, resp. zástavě růstu prsou, 
většinou v době diagnózy bývá již růst prsou ukončen a tak musí chirurg řešit problém, 
jak z typicky ženského hrudníku vytvořit hrudník mužský. A právě tento problém bude 
nyní předmětem našeho zájmu.

Prs (mamma) se skládá z vlastního žlaznatého tělesa, tukové tkáně a fi brózního vaziva. 
Je uložen na m. pectoralis major a z části na m. serratus anterior, od parasternální k přední 
axillární čáře, v rozsahu 3.–6., event. 7. žebra.

Podkladem prsu je vlastní mléčná žláza, gladula mammaria, obklopena tukovou tkání. 
Na vrchole prsu, asi ve výši 5. žebra, laterálně od medioklavikulární čáry je uložen prsní 
dvorec, areola mammae, v centru kterého sa zvedá prsní bradavka, papilla mammaria. 
Dvorec i bradavka jsou oproti okolité kůži silněji pigmentované a označujeme je často 
zkratkou AMK – areolo-mammilární komplex.

Žlázové těleso, corpus mammae, tvoří 15–20 radiálně uspořádaných laloků, lobi 
glandulae mammariae, jejichž vývody se spojují do mlékovodu, dustus lactiferi. Každý 
lalok mléčné žlázy i celý corpus mammae je obalen tukem, který dodává ženskému prsu 
polokulovitý tvar.

Prs se vyvíjí jako kožní adnexum a je proto obalený superfi ciální fascii. Její spodní 
list (hluboký list superfi ciální fascie) je fi xován na klíční kost. Mezi tímto hlubokým 
listem superfi ciální fascie a vlastní pektorální (hlubokou) fascii na m. pectoralis major je 
retromamární burza, která je rozdělena transverzálními fi brózními spojeními, které jsou 
pevnější v dolní polovině prsu. Právě v této vrstvě provádíme chirurgickou retroglandu-
lární (subglandulární) preparaci.

Výsledná velikost a tvar prsu jsou dány geneticky, ale také hormonálně, a právě zde se 
může u FtM transsexuálních pacientů uplatnit hormonální substituční terapie. Její úspěch 
může mít velký podíl na výsledném vzhledu hrudníku, s ohledem na to, že velikost, tvar, 
ale také eventuální ptóza – pokles prsou jsou činitelé, které musíme při výběru vhodné 
chirurgické techniky zvážit.

Vzhledem k anatomickému faktu, že ženský AMK je výrazně širší než u mužů, přistu-
pujeme prakticky vždy k jeho redukci. Vlastní chirurgická technika mastektomie – odstra-
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nění mléčné žlázy je závislá na velikosti a eventuálně poklesu mléčné žlázy. K posouzení 
velikosti prsu používáme nejčastěji klasifi kaci, kterou zavedli Simon, Hoff man a Kahn, 
a je používaná k určení závažnosti gynekomastie u mužů:

Stupeň 1  malé zvětšení mléčné žlázy bez kožního nadbytku
Stupeň 2A mírné zvětšení mléčné žlázy bez kožního nadbytku
Stupeň 2B mírné zvětšení mléčné žlázy s kožním nadbytkem
Stupeň 3  výrazné zvětšení mléčné žlázy s velkým kožním nadbytkem (ptotická 

ženská prsa )

Vzhledem k tomu, že u FtM se setkáváme často právě se stupněm 3, je pro další volbu 
chirurgické techniky důležité zvážit i stupeň poklesu prsu. Zatímco v případě pouhé gy-
nekomastie (stupně 1 a 2A), nebo u mladistvých ženských prsou jsou dvorec a bradavka 
v anatomicky odpovídajícím postavení ke žláze, u poklesu je dvorec s bradavkou posunutý, 
resp. směřující kaudálně pod různým uhlem (pouze u pseudoptozy zůstávají ve stejné 
výšce a dochází k poklesu žlázy pod linii danou submammární rýhou).

Vlastní operace probíhá buď v jedné operační době s hysterektomií a adnexetomií 
vykonávanou gynekologickým týmem, nebo se tyto dvě operace mohou vykonat ve dvou 
operačních dobách. Dnes, na rozdíl od minulosti, se pouhá mastektomie, bez vlastní 
chirurgické změny pohlaví, již téměř nepožaduje (obdobně jako u MtF pouhá kastrace). 
Výkon se provádí v celkové anestézii a vyžaduje se kompletní interní předoperační vy-
šetření, doplněné ultrazvukovým vyšetřením prsou nebo mammografi í. ATB profylaxe 
a prevence TEN se provádí dle zvyklostí pracoviště.

U prsou, které by odpovídaly gynekomastii stupně 1 a 2A a AMK je v anatomicky 
korektním mužském postavení (hormonální terapie byla započata brzy a má dobrou 
odezvu), můžeme využít techniku používanou u gynekomastie, pouze doplníme redukci 
AMK.

Předoperačním nákresem si přesně označíme okraje žlázy a zakreslíme požadovanou 
velikost AMK. Pacient je v celkové anestézii, leží v poloze na zádech. Po přípravě operač-
ního pole je pro dosažení periferní vazokonstrikce, která nám pomůže zpřehlednit výkon, 
vhodné provést infi ltraci FR s adrenalinem (1:100 000).

Dle nákresu provedeme incise po obvodech původního a plánovaného AMK a část 
kůže mezi incisemi deepitelizujeme. Poté krátkou incisí zavedeme liposukční kanylu 
a provedeme lipoaspiraci se zaměřením na vyhlazení přechodů mezi žlázou a svalem. 
Současně nám provedná liposukce poslouží k jednoduššímu oddělení žlázy od kůže. Ná-
sledně, nejlépe pomocí nůžek typu Mayo, provedeme vlastní mastektomii se zachováním 
žlázového terčíku pod AMK. Následuje důkladná hemostáza pomocí elektrokoagulace, 
zavedeme redonův drain (ch. 12) a po anatomických vrstvách uzavíráme operační ránu 
tak, že rovnoměrně s minimálním tahem rozložíme kůži AMK. Velmi důležitá je silná 
elastická bandáž, kterou výkon ukončíme.

U stupně 2B musíme zvážit, zda je současně přítomna i ptóza. Pokud u pacienta na-
lézáme pouze žlázový a kožní nadbytek bez ptózy, je vhodné postupovat obdobně jako 
u stupňů 1a 2A, pouze s tím rozdílem, že předoperační nákres a tím i incisi rozšíříme 
o kožní resekci kolem AMK. Rozsah takto resekované části kůže je však nutné volit velmi 
opatrně, aby při nadměrné resekci nedošlo, s ohledem na velký tah, k rozšíření pozdějších 
jizev, nebo při velkém nadbytku ke vzniku „varhánků“ kolem AMK. Proto je u hranič-
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ních indikací nutné pacienta o uvedené možné komplikaci informovat a navrhnout buď 
operaci ve dvou dobách, kdy se ve druhé operační době obdobným, periareolárním pří-
stupem resekuje kožní nadbytek, nebo, jako u stupně 3, navrhnout některou z technik, 
která řeší i nadbytek kůže. Za takové jsou považovány techniky využívané u redukčních 
mammoplastik – operací určených ke zmenšení prsu u žen.

V současnosti je ke korekci různých stupňů makromastie (nadměrná velikost prsou 
u žen) a ptózy vyvinuto a používáno mnoho operačních technik. Rozhodující je trans-
pozice – přenos AMK na stopkách s bází inferiorně, superiorně, mediálně a laterálně, 
eventuálně na dvou stopkách orientovaných horizontálně i vertikálně, nebo přenos for-
mou volného kožního štěpu. Některé z nich se zdají být vhodnější pro menší, jiné pro 
větší redukce, ale přesto si většina chirurgů dokonale osvojí jeden typ resekce a ten aplikuje 
téměř na celé spektrum makromastií.

U transsexuálních pacientů je situace trochu jiná. Vzhledem ke skutečnosti, že muž-
ský tvar hrudníku neumožňuje nijak „schovat“ jizvy po takové operaci (u žen je hori-
zontální jizva v submamární rýze), je informování pacienta o výsledné lokalizaci jizev 
často rozhodující pro volbu použité technicky. Redukce, při které má konečná jizva tvar 
převráceného T, výrazně mutiluje pacientův hrudník a často je pro FtM pacienta téměř 
tak velkým handicapem jako původní prsa.

Vhodnější technikou je provedení mastektomie technikou redukce dle LeJour, resp. 
její modifi kace „VTT“ – vertical triangular technique (nebo jiné modifi kace uvedené 
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techniky obecně označované jako „single scar“), u kterých má pacient jizvu pouze pe-
riareolárně a vertikálně, t.j. odpadá jizva v submammární rýze, která je na mužském 
hrudníku obzvláště neestetická. Musíme zde poznamenat, že na rozdíl od žen, u MtF 
pacientů je proti klasickému předoperačnímu nákresu nutná výrazná korekce umístění 
AMK s ohledem na jiné anatomické poměry mužského hrudníku.

Esteticky mnohem příznivější jizvy než po mastektomii provedené cestou redukční 
mammoplastiky, se jeví mastektomie s následnou autotransplantací AMK. Pacientovi 
nejdříve na začátku operace, dle nákresu plánované velikosti dvorce a bradavky, provedeme 
odběr AMK ve formě kožního štěpu, který pečlivě zbavíme podkožního tuku a zabalíme 
do gázy namočené ve FR. Posléze provedeme z horizontálního nebo šikmého řezu mas-
tektomii, a to standardním způsobem, zkontrolujeme hemostázu, zavedeme drainy a po 
anatomických vrstvách ránu uzavřeme. Následně dle předem vyměřených vzdáleností 
excidujeme do místa odpovídajícího umístění AMK u muže kruh o zvoleném průměru 
a deepitelizujeme ho. Na takto připravenou plochu položíme volný kožní transplantát 
dvorce s bradavkou a fi xujeme způsobem obvyklým k fi xaci kožního štěpu (dle praco-
viště) – mastný tyl, Betadine ung., fi xace přes bolus z vlhkých kompres. Výsledný směr 
i tvar jizvy jsou pro pacienta mnohem přijatelnější než u jiných technik, a je nyní operační 
technikou volby u FtM transsexuálních pacientů, u kterých velikost prsou neumožňuje 
vykonání subkutánní mastektomie z periareolárního přístupu.

Jako u každé operační techniky, tak i u mastektomie musíme počítat s jistým procen-
tem možných komplikací a informovat o nich pacienta. Poměrně častou komplikací, která 
se vyskytuje záhy po ukončení operace bývá prodloužené krvácení a vznik hematomu. Na 
vyšší výskyt této komplikace má zcela jistě vliv hormonální léčba transsexuálních pacien-
tů. Proto je vhodné ji několik týdnů před výkonem vysadit. Infekční komplikace jsou 
velmi ojedinělé. Asymetrie AMK může být upravena jedním nebo kombinací výkonů. 
Částečná, nebo úplná ztráta AMK bývá často podmíněna nedrainovaným hematomem, 
ale také nikotinismem pacienta, obzvláště když jsme zvolili techniku jeho transplantace. 
Tato může být vyřešena obdobně jako u rekonstrukcí AMK – nejčastěji však kožním 
štěpem tmavší barvy (inguina). S ohledem na charakter výkonu není přenos části kontra-
laterálního AMK možný. Alternativou chirurgické rekonstrukce je tetování. Hypertrofi cké 
jizvy řešíme tlakovou masáží, aplikací depotních steroidů, náplastmi ze silikonu, nebo 
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vhodnější, preformovanou adhezivní náplastí typu Medigel®. Tzv. psí uši – dog ears jsou 
komplikací technik redukční mammoplastiky a často vyžadují výrazné prodloužení délky 
řezu. I to jeden z důvodů, proč od nich ustupujeme.

Z uvedeného je zřejmé, že správná volba operační techniky a umístění jizev jsou pro 
každého pacienta věcí zcela specifi ckou. Neexistuje jeden univerzální, nejlepší typ ope-
račního postupu, jako neexistuje jediná možnost řešit daný estetický problém. Závěrem 
je třeba připomenout, že plastická chirurgie vyžaduje přísně individuální přístup ke 
klientovi, a jenom ten zaručí jeho plnou spokojenost s výsledkem provedené operace.

10.3 REKONSTRUKCE PENISU, URETRY A SKROTA

J. Veselý

10.3.1 HISTORIE REKONSTRUKCÍ PENISU

Rekonstrukce penisu a močové roury i skrota užitím lalokových plastik jsou součástí 
léčby transsexuálních pacientů. Tato chirurgická léčba je realizována plastickými chi-
rurgy a urology, jednak na plastickochirurgických odděleních a klinikách, a jednak 
i na specializovaných centrech pro léčbu transsexualismu. V našich podmínkách se 
rekonstrukcemi tohoto typu zabývali plastičtí chirurgové. Chirurgické techniky re-
konstrukčních postupů prodělaly postupný vývoj od klasických tubulizovaných laloků 
až po mikrochirurgické přenosy s primární a defi nitivní rekonstrukcí močové roury 
uvnitř neopenisu, primární rekonstrukcí glandu a eventuelně i skrota. I v současné 
době nacházejí uplatnění rekonstrukce jak klasickým, tak jednodobým mikrochirur-
gickým způsobem. Jsou uvedeny základní způsoby rekonstrukcí v historickém pořadí, 
ale používané dodnes.

Významnou roli měla Maltzova a Gilliesova technika rekonstrukce penisu a močové 
roury technikou dvoustopkatého břišního válcového laloku s vytvořením uretry tzv. tech-
nikou tube-within-tube (Maltz, 1946, Gillies, 1948, 1957). Tento způsob rekonstrukce 
byl uplatňován celá desetiletí až dosud. Jeho principem je nadzvednutí úzkého pruhu 
kůže v mesogastriu až hypograstriu, vytvoření uretry sešitím na katétru a mobilizací 
dalšího kožního laloku ze strany předešlého a vytvoření tak dvou válců - uvnitř uretry 
a zevně penisu. Gillies popularizoval tuto techniku také implantací štěpu žebra dovnitř 
penisu. Gillies byl také první, který referoval o rekonstrukci penisu u transsexuálních 
pacientů.

Další rozšířenou technikou rekonstrukcí byl tzv. Stanfordský dvoustopkatý infraum-
bilikální kožní lalok konstruovaný operačním týmem ze Stanfordu (Palo Alto, Cali-
fornia). Lalok byl tvořen ve svislé čáře mezi pupkem a pubickou krajinou tak, aby penis 
vznikl jen odpojením proximální stopky. Tím se redukoval počet přenosů na defi nitivní 
místo. Lalok je cévně zásoben především z dolní stopky ze superfi ciálních větví zevních 
pudendálních cév (Laub, 1989). Další význačností Laubovy koncepce bylo modelování 
slepého chobotu z části laloku tak, aby byla vytvořena dutina pro dočasné zavádění vý-
ztuže. Posledním zlepšením tohoto způsobu rekonstrukce byla inkorporace mikrochiru-
gického sensitivního laloku z předloktí na vasa radialis – předloketní čínský lalok – který 
vytváří močovou rouru a glans (Hentz, 1987, Laub, 1989).
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Snyder (1977) popsal techniku faloplastiky jednostopkatým infraumbilikálním 
lalokem, dvoufázovou operací. V první etapě byla vytvořena uretra na katétru v této 
krajině a po zhojení byla inkorporována do vytvořeného stopkatého laloku. Lalok měl 
stopku v pubické krajině a kožní tunel v něm vytvářel falickou část neouretry. Snyder 
tehdy nedovedl popsat výživné cévy, jak to učinil později Laub. Jak u Snyderovy tak 
u stanfordské techniky byl lalok stopkou umístěn do pubické krajiny.

Stopkovaný tříselný lalok patří k dalším klasickým způsobům rekonstrukce penisu 
jako metoda volby. Puckett a Montie (1978) byli první, kteří použili tohoto laloku k fa-
loplastice. V současné době je jedním z nejpoužívanějších klasických postupů (Lemperle, 
1993, Petrovic, 1993).

Další možností je stopkatý stehenní lalok. Morales a spolupracovníci (1956) a poz-
ději Julian a kolektiv (1969) používali jednoduchý tubulizovaný kožní lalok ze stehna, 
protože jejich pacienti měli často zjizvené břicho, nebo byli po iradiační terapii. Morales 
řešil místo odběru buď primární suturou, nebo užitím kožního štěpu ze druhého stehna. 
Kaplan a Wesser použili proximálně stopkovaného stehenního laloku k rekonstrukci sen-
sitivního penisu (Kaplan, 1971). Doporučovali užití tohoto laloku v kombinaci s kožním 
lalokem z labií u transsexuálních pacientů FtM, ačkoliv sami s těmito pacienty zkušenosti 
neměli. O tubulizovaném stehenním laloku na vnitřní straně stehna se zmiňuje Veselý 
a kol. (1992).

O použití m. rectus abdominis referovali různí autoři (Santi, 1988). Tento lalok jsme 
také použili při rekonstrukci penisu.

Metaidoioplastika znamená zvětšení a prodloužení klitorisu. Při léčbě androgeny 
po delší době dochází ke zbytnění klitorisu tak, že u některých pacientů může skutečně 
představovat malý penis. Je zachována sensitivita a erotogenní zóny. Durfee a Rowland 
(1973) poprvé referovali o nahrazení penisu zvětšeným klitorisem a transponovanou 
uretrou u transsexuálních pacientů.

Mikrochirurgické rekonstrukce penisu jsou nejmodernější jednodobou rekonstrukční 
metodou vytváření penisu a obvykle současně i uretry. Z užitých laloků zaujal přední a nej-
používanější místo předloketní fasciokutánní lalok s cévní stopkou vasa radialis tzv. „čínský 
lalok“ použitý Changem (1984) pro rekonstrukci penisu. Biemer (1988) rozvinul metodu 
užití dlouhé části laloku k vytvoření uretry – pars fi xa urethrae – tak, aby byla překlenuta 
vzdálenost mezi zevním orifi ciem a močovou rourou v penisu. Biemer také užíval lalok ve 
formě osteokutánní s kostním štěpem z radia. Veselý (1992) a Santi (1992) popsal kom-
binaci použití čínského laloku a stopkatého m. rectus abdominis jako „těla“ penisu.

Z dalších volných laloků byl použit tříselný lalok jen proto, aby se zkrátila doba pře-
sunu laloku klasickým postupem a zlepšily se vyhlídky na hojení.

Adamian (1996) prezentoval poprvé užití motoricky inervovaného muskulokutánního 
laloku latissimus dorsi k rekonstrukci penisu.

10.3.2 STANDARDNÍ ZPŮSOB NAŠICH REKONSTRUKCÍ

Naši pacienti jsou při první návštěvě poučeni o způsobech rekonstrukce údu a mají mož-
nost volby, který ze způsobů bude použit. Samozřejmě tomu musí odpovídat konstituce 
pacienta, jak bude dále vysvětleno. Po mnoha letech praxe máme dnes dva nejužívanější 
způsoby rekonstrukce penisu, z předloketního tzv. kožně faciálního laloku a kožně sva-
lového laloku zad.
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Vytvoření penisu z předloketního laloku

Standardním způsobem našich rekonstrukcí je vytvoření penisu, glandu a močové roury 
z jednoho fasciokutánního senzitivního laloku na předloktí a jeho mikrochirurgické 
přenesení do pubické krajiny s primární anastomózou ústí uretry.

Tvar a umístění laloku na předloktí

Základním prvkem, ze kterého vychází návrh tvaru a umístění laloku na předloktí je to, 
že uretra musí být konstruována v neochlupené části pokožky předloktí, což je na vnitřní 
straně předloktí, v podélné ose. Uretra je sešívána na katétru Ch. č. 18, a po stranách 
budoucí močové roury jsou části laloku tvořící tělo penisu, vpředu tedy nad zápěstím 
část laloku tvořící glans penisu.

Lalok je situován na předloktí podélně, jsou preparovány výživné cévy vasa radialis 
a sensitivní kožní nerv zevní strany předloktí. Tento sensitivní nerv používáme k sutuře 
vždycky.

Vytvoření uretry, penisu a glandu

Popsaný lalok je v ischemizaci končetiny izolován a sešitím jednotlivých sekcí je sestaven 
falus s močovou rourou

Vytvořený penis a uretra jsou přeneseny do pubické krajiny, kde druhý operační tým 
z řezu po předešlé gynekologické operaci připravil příjmové místo nad symfýzou, mons 
veneris, a připravil příjmové cévy zásobující přímý břišní sval – vasa epigastrica inf. pro-
funda. Druhý operační tým zpravidla vypreparuje i sensitivní nerv tříselného kanálu, n. 
ilioinguinalis.

Penis je přenesen a za použití operačního mikroskopu jsou sešity všechny izolované, 
důležité anatomické struktury. Operace je pak ukončena protažením vytvořené močové 
roury velkým stydkým pyskem, obvykle vpravo a jsou sešita obě močová ústí.

Uzavření rány na předloktí po odběru laloku

Kožní defekt po odběru laloku z předloktí je rozsáhlý a je kryt kožním štěpem odebra-
ným ze zevní části stehna. Ve výsledném stavu imituje zhojenou hlubokou popáleninu 
na vnitřní straně předloktí. Odběrové místo na stehně se zhojí epitelizací během 10 dnů 
nejdříve červenou a později bledou plošnou a málo viditelnou jizvou.

Výhody a nevýhody vytvořeného penisu z předloktí:
– Penis je menších rozměrů a močová roura je rekonstruována bezprostředně.
+ Je poměrně dobře imitován glans.
– Má podélnou jizvu na viditelné straně těla údu.
– Močová roura mívá komplikace v píštělích. Zpravidla v anastomóze se ženskou uretrou a někdy 

bývá i v průběhu roury v penisu.
– Je zpravidla potřeba několika operací k uzavření píštěle.
+ Plošná jizva po odběru laloku je standardně u praváků na levém předloktí
+ Funkce ruky a předloktí nebývá omezena a síla je plnohodnotná.
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Vytvoření penisu ze svalověkožního laloku na zádech – m. latissimus dorsi

Druhým, ale dnes již nejpoužívanějším způsobem mikrochirurgické rekonstrukce penisu, 
je jeho vytvoření z velkého zádového svalu, latissimus dorsi. Je přenášen mohutný válco-
vý lalok bez močové trubice. Uvnitř laloku je sval, který po dobré reinervaci umožňuje 
pohyb penisu nahoru a dolů.

Tvar a umístění laloku na zádech

Na zádech je lalok umístěn pod podpažní jamkou šikmo v podélné ose dolů a dovnitř 
zad o rozměrech průměrně 14–16cm x 12–16cm.

Vytvoření a umístění penisu

Popsaný lalok je izolován se zevní porcí širokého zádového svalu latissimus dorsi tak, aby 
nervověcévní stopka tohoto laloku byla 12–15 cm dlouhá. Vyžaduje to preparaci stopky 
ve svalu. Poté je muskulokutánní lalok sešit do tvaru válce.

Vytvořený penis a uretra jsou přeneseny do pubické krajiny. Příjmové cévy a motorický 
nerv jsou již vypreparovány na vnitřní straně stehna. Je to jedna z výživných stopek m. 
gracilis.

Sval je fi xován ke sponě stydké a stopka protažena podkožním tunelem třísla na stehno, 
kde jsou za použití mikroskopu sešity cévy a nerv.

Uzavření rány po odběru laloku na zádech

Kožní defekt po odběru laloku na zádech je rozsáhlý. Obvykle se daří jej zmenšit posunem 
kožních laloků z okolí ranné plochy na 1/3–1/4. Zbylá plocha je řešena našitím síťovaného 
kožního štěpu ze zevní strany levého stehna.

Pooperační rehabilitace

Hojení na zádech je dlouhodobější a zbytkové granulace – červené neepitelizované plochy 
se obvykle hojí ještě měsíc po propuštění z nemocnice. Jakmile jsou rány na penisu zhoje-
ny a vytaženy stehy, začíná rehabilitace svalu a stimulace nervové regenerace motorického 
nervu části svalu latissimus dorsi umístěného v penisu.

Doporučujeme elektrostimulace na spádovém rehabilitačním oddělení. Je třeba stimu-
lovat jak nerv, tak sval v údu. První aktivní pohyby se objevují po 2–8 měsících. Pacient je 
často vyprovokuje zakopáváním dolní končetiny, zapínáním pánevního pletence a posléze 
se naučí ovládat pohyby penisu nahoru i dolů bez této pomoci. I nadále pokračujeme 
1–2 měsíce ve stimulaci nervu a hovoříme pak o elektrogymnastice.

Penis ze zádového svalu a uretra

Močová trubice není v tomto laloku primárně rekonstruována. Jen část pacientů vyžaduje 
její vytvoření, protože je odradí počet operací nutných k uzavření píštělí.
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Pokud vytváříme močovou rouru, tak za šest měsíců a je užit lalok předloktí se shod-
nou cévní stopkou, jako při rekonstrukci celého penisu. Dobře prokrvená tkáň pak 
nevytváří píštěle a stenózy, jako při použití jiných způsobů rekonstrukce uretry. Protože 
se využívá k rekonstrukci uretry jen pruh laloku na předloktí o šířce 3 cm, není jizva tak 
velká a nápadná jako při rekonstrukci celého penisu z předloktí.

Vytvořená močová roura sahá pod kořen penisu a je potřeba dalších 2–3 operací jed-
nak k rekonstrukci chybějící části močové roury mezi oběma ústími z místního materiálu 
a jednak k uzavření případných píštělí v anastomóze.

Pohyb penisu a možnost sexuálního aktu

Výhodou tohoto způsobu rekonstrukce je mohutný a aktivně pohyblivý penis. Je možný 
i normální způsob soulože, za předpokladu, že pomocí prstů vnikne penis do pochvy 
partnerky v poloze vysoké elevace pánve tak, aby mohla působit i gravitace, a pak smrš-
ťováním a prodlužováním penisu bez pohybů mužské pánve dojde k sexuálnímu aktu 
s velkým uspokojením.

Výhody a nevýhody vytvořeného penisu ze zad:
+ Penis je velkých rozměrů a močová roura je rekonstruována dle přání a odloženě.
+ Jizva po odběru je na zádech, ne na předloktí.
– V případě rekonstrukce uretry vznikne menší, dlouhá jizva na předloktí.
– Pokud je vytvořena uretra v penisu, je třeba dilatovat zaváděním katétru. Stenózy ústí bývají 

pravidlem, pokud toto pacient nedodržuje.
– Je zpravidla potřeba několika operací k uzavření píštěle.
– Po operaci je potřeba rehabilitace s elektrostimulací nervu a svalu po dobu několika měsíců, 

a to nejméně 3x týdně.
+ Penis se v případě dobré nervové regenerace aktivně hýbe a je schopen sexuálního aktu.
– Praxe ukázala, že uvedenou metodu nelze použít u obézních pacientů, kde bývají komplikace 

po uzavření rány penisu z komprese tkání.

Vytvoření penisu z kožního laloku na zádech – paraskapulární lalok

Praskapulární neboli kožní zádový lalok je další preferovanou metodou rekonstrukce 
penisu. Používáme jej tehdy, když pacient nechce jizvu na předloktí a přitom je tak 
obézní, že nelze použít svalověkožní lalok ze zad. Obecně platí operační postup jako při 
odběru laloku na zádech, ale bez svalu a jsou užity jiné cévy – vasa circumfl exa scapulae 
superfi cialis.

Výsledek rekonstrukce má tyto aspekty:
Penis je větší než z předloketního laloku, dlouhý, ale menší než se svalem. 
Penis neobsahuje sval a proto se nehýbe. 
Je možnost vytvoření uretry neboli močové roury za stejných podmínek a se stejným výsledkem  
jako u rekonstrukce lalokem zad, latissimus dorsi.
Jizva po odběru laloku je na zádech. 

Transsexualita.indd   111Transsexualita.indd   111 18.7.2008   13:11:4618.7.2008   13:11:46



112 / transsexualita

10.3.3 REKONSTRUKCE ŠOURKU

Vytvoření scrota je adekvátně možné až po odstranění vaginy neboli kolpektomii a uzá-
věru poševního vchodu. V našem provedení jsme použili dvou technik:

Labia majora doplněné distálně stopkovaným muskulokutánním lalokem rectus ab- 
dominis s primární implantací silikonových protéz varlat.
V–Y lalokový posun velkých labií distálně s primární implantací silikonových pro- 
téz varlat.
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11.  CHIRURGICKÁ KONVERZE 
POHLAVÍ U TRANSSEXUALITY MtF

L. Jarolím

Chirurgická konverze pohlaví představuje soubor náročných výkonů, které vý-
znamně zasahují do výchozího stavu orgánů a jejich funkcí. Tyto orgány plnily, nebo 
mohly plnit do okamžiku konverze zcela normálně svou funkci. Chirurgický výkon slouží 
k imitaci vzhledu a funkce orgánů opačného somatického pohlaví (Block a Tessler, 1971). 
Některé funkce je třeba zachovat, jiné zrušit. Funkce, které by měly zůstat zachovány, 
mohou však být chirurgickým výkonem ohroženy (Jarolím, 1998).

Míru rizika jejich ohrožení je třeba pečlivě zvážit a nemocnému ji plně sdělit. Jedná se 
nejen o běžná rizika chirurgických výkonů, jakými je hnisání, dehiscence rány či pooperační 
tromboembolické komplikace. Jde zejména o rizika specifi cká pro konverzní výkony: ohro-
žení kontinence moči, stolice, vznik střevní píštěle, močové píštěle a nekróza kožního štěpu 
(Jayaram, 1978). Pacientky musejí být po chirurgické konverzi trvale dispenzarizovány, 
protože jsou ohroženy i méně obvyklými stavy, jako například benigní hyperplázie prostaty 
(Brown a Wilson, 1997) či karcinom prostaty, neboť prostata se při chirurgické konver-
zi ponechává (Th urston, 1994, VanHarst a kol., 1998). Dlouhodobá hormonální léčba 
estro geny může být sdružena s významnými a někdy život ohrožujícími vedlejšími účinky 
vedoucími k vyšší prevalenci tromboembolických komplikací, hyperprolaktinémii, depresi, 
nárůstu hmotnosti a přechodné elevaci jaterních enzymů (vanKesteren a kol., 1995).

Na druhé straně se ovšem zvažuje přínos chirurgické konverze pro pacienta, kterému 
úspěšný soubor výkonů přinese podobu, která odpovídá jeho vlastní sexuální identifi ka-
ci. Úspěšný soubor chirurgických výkonů ho současně zbaví hendikepujících tělesných 
prvků, které pro něj znamenaly mutilující zátěž .

Chirurgická konverze je kardinálním prvkem komplexního přístupu k této kompli-
kované jednotce. Po konverzi je nezbytná další dlouhodobá rehabilitace sexuologická 
a rehabilitace fyzikální k udržení a zlepšování funkce nových pohlavních orgánů.

11.1 HISTORIE CHIRURGICKÝCH VÝKONŮ MtF

První případ chirurgické konverze male to female popsal v roce 1931 F. Z. Abra-
ham (Abraham, 1931). Do roku 1953 byly popsány jen výjimečně případy chirurgické 
konverze v Německu a Švýcarsku (Edgerton a kol., 1970). V roce 1950 A. McIndoe 
(McIndoe, 1950) použil pro vytvoření pochvy vaginoplastiku volný kožní štěp. V roce 
1953 popsal Hamburger v léčbě transsexuality MtF kastraci a penektomii, avšak bez 
vaginoplastiky (Hamburger a kol., 1953). K pochopení transsexuality přispěla publikace 
Christiny Jörgensenové, která popsala svůj příběh o chirurgické konverzi, kdy se z Ameri-
čana George stala v Dánsku Christinou Jörgensenovou. Jörgensenová vydala v roce 1967 
v New Yorku svou autobiografi i (Jörgensen, 1967).
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Fogh-Andersen použil v roce 1956 k tvorbě neovaginy lalok invertované penilní kůže 
(Fogh-Andersen, 1956). V roce 1957 Gillies a Millard popsali invaginaci penilního laloku 
do dutiny preformovanou z perinea. Užití kavernózních těles k vytvoření valu kolem 
neovaginy (Gillies a Millard, 1957) se neosvědčilo.

Jones se spolupracovníky v roce 1968 upozornili na tendenci k jizvení u volných 
kožních stěpů a invertoval penilní a skrotální kůži (Jones a kol., 1968). U-lalok kůže 
skrota měl bázi na perineu, kůže penisu se discidovala na ventrální straně. Vznikly dva 
laloky – přední z kůže penisu a zadní z kůže skrota. Sešily se do podoby válce, který se stal 
pochvou. Kožní válec se zasunul po přerušení centrum tendineum mezi m. transversus 
perinei a rektem do tunelu v pánvi. Stinnou stránkou ochlupené skrotální kůže je však 
přítomnost chlupů v neovagině. Edgerton v roce 1970 invertoval penilní kůži na stopce 
vzadu, ve druhé době formoval labia ze skrota (Edgerton, 1970). Příznivé výsledky této 
operace popisuje Krug-Jeromin a kol. (1992). Pandya invertoval v roce 1973 penilní 
kůži se stopkou vpředu (Pandya a Stuteville, 1973). V roce 1976 vytvořil Malloy imitaci 
děložního čípku tak, že invertoval penilní kůži i s glanem penisu (Malloy a Morgan, 
1976). Výživu glandu zajišťovaly cévy penilní kůže. Zdůraznil důležitost uvolnění kůže 
podbřišku až k pupku k možnosti posunu muskulokutánního laloku.

Močová trubice byla u všech uvedených metod zkrácena na ženskou délku a vyšita do 
otvoru v kůži. Otvor byl vytvořen zvláštní incizí při užití přední stopky kožního laloku, 
případně ponecháním otvoru při mediální sutuře postranních kožních laloků.

Plastiku klitoridy z pahýlu kavernózních těles překrytých penilní kůží popsal Meyer 
(Meyer a Kesselring, 1980). Rubin použil v roce 1990 k vytvoření imitace klitoridy 
nezkrácenou uretru s částí glandu. Meatus uretry vytvořil umělou hypospadií. Tato me-
toda měla nevýhodu v ukapávání moči z vrcholu neoklitoridy. Resekoval obě kavernózní 
tělesa, glans byl živen z corpus spongiosum urethrae. Sulcus coronarius vyšil do otvoru 
v kůži před symfýzou. Erotogenní citlivost orgánu vysvětlil inervací spongiózního tělesa 
větévkami z plexus pudendalis. Zevní ústí uretry vytvořil incizí uretry pod úrovní dolního 
okraje symfýzy. Otvor v uretře anastomozoval s otvorem v kůži ventrálně od vaginálního 
introitu. Částečnou pasáž moči distální uretrou jdoucí v pravém velkém labiu a ústící na 
glandu odstranil uzávěrem uretry distálně od nového ústí (Rubin, 1990).

Rong-Hwang Fang se spolupracovníky použili v roce 1988 ke konstrukci imitace 
klitoridy část glandu s dorzálním nervově cévním svazkem, obsahujícím a. a v. dorsalis 
penis profunda a n. dorsalis penis. Vznikla dlouhá stopka, které hrozilo nebezpečí za-
škrcení s následnou nekrózou neoklitoridy (Rong-Hwang a kol., 1992). Hage se svým 
kolektivem implantovali volný štěp glandu na zkrácený dorzální nervově cévní svazek 
a dosáhl tak dobré sexuální citlivosti (Hage a kol., 1994).

Perovič (1993) užil k rozšíření neovaginy podélný štěp detubulizované uretry vložené 
do detubulizovaného kožního laloku penilní kůže. Využil současně část glandu, zbývající 
po klitoridoplastice, k modelaci imitace čípku. Podstatným prvkem Perovičovy techniky, 
kterou publikoval v roce 1995, byla tvorba podkožní stopky kožního laloku penilní kůže. 
Stopka umožnila lepší mobilitu laloku. Použití detubulizovaného laloku uretry zvětšilo 
kalibr neovaginy. Neovaginu fi xoval závěsem pomocí jehel k sakrospinálnímu ligamentu. 
Zachování kontinuity uretry a neovaginy omezuje vznik stenózy zevního ústi močové 
trubice (Perovič, 1995).
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Konstrukce vaginy u transsexuality MtF je dobře propracována. Problematické je 
peroperační plnění konstruované vaginy, které ji má udržet široce expandovanou bez zhor-
šení podmínek pro normální hojení rány. Monstrey navrhl speciální silikonovou protézu 
s centrálním kanálem fi xovatelnou ve vagině třemi pruhy v potřebné pozici (Monstrey 
a kol., 1995). Riziko stenózy pochvy z invertované kůže penisu lze snížit pravidelnými 
dilatacemi, které si pacientka provádí dlouhodobě sama. Stein popisuje frekvenci stenózy 
ve 29 % (Stein a kol., 1990).

Inverze penilní kůže je u MtF osob při tvorbě vaginy metodou volby. V případě, že je 
pacient po amputaci penisu, nebo je kůže penisu velmi krátká například po cirkumcizi, 
anebo se jedná o změněný terén po neúspěšných předchozích výkonech, je vhodná pro 
tvorbu neovaginy střevní plastika (intestinoplastika).

Baldwin navrhl v roce 1904 k tvorbě neovaginy u ženy štěp ilea (Baldwin, 1904). 
Markland tuto techniku aplikoval u transsexuálních osob (Markland a Hastings, 1974). 
Hage popisuje u transsexualizmu s rektosigmoidální neovaginou nepříznivé dlouhodo-
bé výsledky. Komplikacemi enterální neovaginy je stenóza enterokutánní anastomózy, 
bolestivá jizva, fl uor, zánět, vytvoření neuromu pahýlu n. pudendi na spojení střev-
ní sliznice a kůže perinea a dokonce rektovaginální píštěl. Tzv. „derivační kolitidu“, 
manifestující se hlenovitým výtokem, slizničním krvácením a nepříjemnými pocity 
lze ovlivnit výplachy obsahujícími mastné kyseliny s krátkým řetězcem nebo kyselinu 
5-aminosalicylovou (mesalazin). Během podráždění při vaginální imisi může vyvolat 
peristaltiku střevního segmentu. Hage doporučuje používat půl hodiny před sexuálním 
stykem hyperamid hydrochlorid (Imodium). Pro možnost vzniku adenokarcinomu je 
nutná trvalá dispenzarizace (Hage a kol., 1995). Střevo je třeba při výkonu stáhnout 
dolů a protáhnout vaginálním kanálem, což vyžaduje dostatečně dlouhou cévní stop-
ku. Lebmerger doporučil využít pro výživu exkludovaného segment sigmatu a. rectalis 
superior (Lebmerger a Bishop, 2001).

Srovnání výhod a nevýhod metod rektosigmoidální neovaginy a neovaginy z inver-
tované kůže penisu (Laub a kol., 1988) ukazuje tabulka č.13. Filipas prezentoval dobré 
zkušenosti s konstrukcí neovaginy z céka (Filipas a kol., 2000).

Tab. č. 13 Srovnání neovaginy ze sigmatu a z penilní kůže
Rektosigmoidální neovagina Inverze penilní kůže

Výhody přirozenější tkáň
nehrozí kontrakce štěpu
štěp se nejizví
přirozená lubrikace
lepší citlivost

menší výkon
není třeba laparotomie
méně sekundárních operací

Nevýhody laparotomie
rizika komplikací střevní chirurgie 
(dehiscence, striktura anastomózy, 
nekróza štěpu)
jizva po laparotomii

jizvení
stenóza
zápach
potřeba lubrikace
malé rozměry
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11.2  OPERAČNÍ TECHNIKA PŘEMĚNY 
POHLAVNÍCH ORGÁNU U MtF

Morfologické poměry jsou u jednotlivých pacientů individuální a jsou k dispozi-
ci rozdílné tvary a objemy tkání, které lze pro plastiku užít. Proto je modelování každého 
jednotlivého genitálu „originálem“.

11.2.1 INVERZE KŮŽE PENISU

Základem chirurgické techniky u transsexuality MtF je demaskulinizace, která spočívá 
v orchiektomii a penektomii. Orchiektomie je základním předpokladem pro změnu 
matričního pohlaví. Následuje formace vaginy a vulvy. S ohledem na bezpečnost výkonu 
je užitečná předoperační perorální příprava střeva. Používá se přípravek Fortrans, který se 
rozpustí ve 4 litrech vody a vypije se během několika hodin. Díky Fortransu dojde k me-
chanickému vyčištění střeva, po opakovaných stolicích musí nakonec odcházet téměř čistá 
tekutina. Pokud by nebylo střevo dostatečně vyčištěné, mohl by jeho obsah při operaci 
uniknout do dutiny břišní a vyvolat zánětlivé, život ohrožující komplikace.

Výkon začíná podélnou incizí ve střední čáře na perineu jdoucí od báze skrota dor-
zálně, až do vzdálenosti 2 cm od análního otvoru, aby vznikla co nejkratší hráz. Krátká 
hráz je předpokladem pro přirozené topografi cko-anatomické poměry, které dovolují 
vytvořit správný směr pochvy nezbytný pro dobrou imisi. Dorzální pól incize lze ukončit 
ve tvaru obráceného písmene Y. Odlehčí se tak napětí anastomózy laloku kůže penisu 
a hráze.

Incize se v centru perinea prohloubí do formy tunelu mezi rektem a měchýřem, do 
kterého se později umístí neovagina. Příčně se otevře centrum tendineum, k němuž se 
sbíhají vlákna m. transversus perinei superfi cialis. Tento sval bývá potřeba přerušit napříč, 
aby se získal prostor pro dostatečně široký vaginální introitus. Preparace pokračuje přeru-
šením m. rectourethralis až pod zevní list Denonvilliersovy fascie a protnou se mediální 
vlákna m. levator ani. Digitálně a s použitím malého tamponu se tupě dokončí příprava 
vaginálního kanálu. Vaginální kanál se vyplní tamponádou a preparace pokračuje vzhůru 
skrotem, izolují se varlata spolu s tukovou tkání a semennými provazci. Provazce se přeruší 
a ligují vysoko, až u anulus inguinalis externus, používá se vstřebatelný materiál. Pahýly 
provazců se spontánně zatáhnou do tříselných kanálů a nevzniknou hmatné bolestivé 
granulomy. Kůže penisu se nůžkami postupně odpreparuje spolu s podkožím a cévami až 
do sulcus coronarius, kde se cirkulárně přeruší. Bulbospongiózní svaly se od sebe rozdělí 
a spolu s ischiokavernózními svaly se resekují. V začátcích ischiokavernózních svalů na 
krurách kavernózních těles jsou cévy, které je třeba ošetřit koagulací nebo propichovou 
ligaturou. Bulbární uretra se oddělí od kavernózních těles až pod junkci krur a zkrátí se 
na 5 cm. Bulbus je masivní a je proto vhodné jej podélně resekovat a několikanásobně 
prošít. Později se konec uretry ventrálně disciduje v délce 2,5 cm a vyšije do podélného 
otvoru v kůži umístěném v typickém místě. Marsupializovaná uretra je méně ohrožena 
rizikem vzniku uretrokutánní anastomozy a její vzhled přispívá k lepšímu kosmetickému 
efektu a umožňuje močit bez obtíží vsedě.

Následuje plastika, kterou se vytvoří z glandu penisu klitoris, zajištující sexuální citli-
vost (Rong-Hwang a kol., 1992, Rehman a Melman, 1999). Po oddělení kůže penisu se 
odpreparuje dorzální neurovaskulární svazek obsahující dorzální nervy a arterie penisu 
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a hlubokou žílu penisu. Dvěma podélnými incizemi jdoucími od sulcus coronarius až 
k ligamentum suspensorium penis, kde příčně přerušuje ligamentum fundiforme. Incize 
pronikají do tunica albuginea, získá se tak přístup k uvolnění Buckovy fascie, ve které 
jdou zmíněné cévy a nervy. Incize přeruší cirkumfl exní cévy, které je možno ošetřit koa-
gulací. Preparace dorzálního neurovaskulárního svazku je velmi delikátní procedura, 
protože je třeba zachovat nepoškozené nervy a cévy k získání kvalitní inervace a výživy 
neoklitoridy. Preparaci ztěžuje přítomnost krátkých nekonstantních větví perforují-
cích tuniku albugineu. Tyto cévy lze těžko ošetřit ligaturou, krvácení z nich je možné 
zastavit jen bipolární koagulací, aby nedošlo k poškození nervů. Preparaci také ztěžuje 
nekonstantní konfi gurace dorzálního interkavernozního sulku, do něhož bývá svazek 
zanořen. Proximálně pokračuje preparace neurovaskulárního svazku až pod ligamen-
tum suspensorium penis, kde se svazek začíná vzdalovat od interkavernozního sulku. 
Distálně pokračuje preparace po kavernozních tělesech až pod glans penisu, nejlépe až 
k dorzálnímu okraji uretry. Deliberovaná dorzální část glandu penisu se zmenší na terčík 
velikosti 8 x 8 mm, ze kterého se vytvoří glands clitoridis. V centrální části terčíku glandu 
se sblížením okrajů jedním stehem vytvoří konvexní tvar, který podmíní typický vzhled 
glandu klitoridy. Nervověcévní svazek zajišťující jeho inervaci a výživu se fi xuje jedním 
stehem k vazivu nad symfýzou k prevenci nekontrolované torze a či strangulace. Glans 
clitoridis se po snesení kavernózních těles vyšije do otvoru v kůži uloženém 2–3 cm nad 
meatem uretry.

Ablace kavernózních těles musí respektovat retrokrurální průběh dorzálních nervů 
a arterií penisu (Jarolím a kol., 2005, Šedý a kol., 2006). Postupně se resekuje ventrální 
část krur kavernózních těles a vzniklý defekt se uzavírá pokračujícím stehem, který nesmí 
zabírat zbytek krur tak hluboko, aby ohrozil zmíněné nervy a cévy.

Podkožní tkáň podbřišku je podminována směrem vzhůru až pod pupek, přičemž 
jsou chráněny spojky z a. pudenda inferior superfi cialis, a. epigastrica inferior superfi cialis 
a a. iliaca circumfl exa ilium superfi cialis. Posunem podminované kůže s podkožím lze získat 
5–7 cm ve prospěch transpozice kůže kořene penisu směrem kaudálním a dorzálním.

Tubulární lalok kůže penisu se na distálním konci slepě uzavře a zasune do vytvořené 
dutiny v pánvi. Jeho stabilizaci zajišťuje modelující válec délky 15 cm a průměru 4 cm. 
Přebytečná kůže skrota je resekována. Příliš úzký štěp penilní kůže lze případně augmen-
tovat interpozicí discidované uretry (Perovič a kol., 2000).

Operační rána je drénována sacím drénem. Tamponáda pochvy plastikovým válcem se 
ponechá 2–3 dny. Rána se kryje sterilním kompresivním obvazem, který fi xuje plastikový 
válec v neovagině. Při extrakci válce je třeba instilovat do neovaginy lubrikans, aby nedošlo 
k everzi její stěny. Dále pacientka provádí autodilataci neovaginy pomocí jednoduchého 
vibrátoru. Cévka se ponechá v měchýři 3–5 dní (Jarolím, 2000a).

Velká labia se vpředu rozbíhají, neboť je mezi nimi kožní stopka laloku, v níž běží 
cévní zásobení pro neovaginu. Konvergence velkých labií lze dosáhnout ve druhé době 
dvojitou Z-plastikou (Jarolím a Pecher, 2000c), při které se vymění laloky kůže s vrstvou 
podkoží. Kůži introitu se při výměně laloků někdy podaří nařasit a vzniknou kožní řasy 
imitující malá labia. Neovagina vytvořená z invertovaného penilního kožního laloku má 
jemnou hladkou stěnu.

Není-li možno použít k vaginoplastice kůži penisu, anebo je vaginoplastika z kůže 
penisu nedostatečná, lze vytvořit neovaginu ze střevního štěpu (Jarolím a kol., 2000b, 
Jarolím a kol., 2000d, Freitas Filho a kol., 2001).
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11.2.2 REKTOSIGMOIDÁLNÍ VAGINOPLASTIKA

Pro enterální vaginoplastiku se užívá exkludovaný segment rektosigmatu. Připraví se 
vaginální kanál výše uvedenou technikou, v případě reoperace bývá preparace obtížněj-
ší pro přítomnost jizevnaté tkáně. Při primární operaci bez předchozí vaginoplastiky 
s použitím kůže penisu má incize na perineu tvar obráceného Y. Začíná v rafe penisu 
a skrota, při bázi skrota se rozděluje do stran a jde směrem k hrbolů kosti sedací. Bezpečný 
přístup do dutiny břišní poskytuje kosmeticky přijatelná Pfannenstielova incize. Exklu-
duje se segment rektosigmatu délky 15 cm živený arteriálním systémem a. mesenterica 
inferior – a. haemorhoidalis superior. Inervace transplantátu autonomním nervovým 
systémem doprovázejícím cévy umožňuje cítit vibraci a určitou míru příjemných poci-
tů. Kontinuita střeva se obnoví enteroenteroanastomózou pokračovacím vstřebatelným 
stehem. Na dně Douglasova prostoru se disciduje peritoneum a ostrou preparací proti 
tamponu na kleštích zavedeném vaginálním kanálem se kanál propojí s dutinou břišní. 
Exkludovaný segment rektosigmatu se na orálním konci zaslepí, aborální konec se vyústí 
na perineu.

Kůže penisu a perinea se invertuje do budoucího introitu a spojí se s transplantátem, 
který je orientován v izoperistaltické konfi guraci. Kůže skrota se použije k plastice velkých 
labií. V případě nedostatečného výsledku vaginoplastiky z kůže penisu se anastomozuje 
aborální konec střevního štěpu k discidované jizevnaté kůži. K prevenci jizevnaté stenózy 
se prodlouží obvod anastomózy střeva a kůže podélnými incizemi konce střeva.

Při sexuální stimulaci dochází u některých pacientek k produkci uretrálního sekretu, 
který slouží jako přirozené lubrikans. Sigmoidální neovagina je trvale zvlhčována hlenem. 
Zvýšená hygiena ve smyslu výplachů neovaginy je nezbytná.

Posun společenské tolerance ve prospěch dříve nepochopených sexuálních menšin 
umožnil lidem s transsexualitou adekvátní integraci a léčbu. Významnou etapou kom-
plexní péče o transsexuální osoby je chirurgická konverze pohlaví. Zvětšující se počet 
těchto pacientů přinesl i potřebu specifi ckého rozvoje rekonstrukční chirurgie genitálu 
a uretry (Jarolím, 2000e, Jarolím a kol., 2006). Po chirurgické konverzi genitálu osob 
s transsexualitou MtF je výsledkem velmi věrná imitace ženského genitálu umožňující 
koitus s orgasmem.

11.3 DOPLŇKOVÉ CHIRURGICKÉ ZÁKROKY U MtF

P. Paulis

U MtF transsexuálních pacientů je někdy vhodné, a dokonce to mnozí i po-
žadují, aby se kromě vlastní chirurgické změny pohlaví provedly i další chirurgické 
zákroky. Jedná se o zákroky výlučně estetické, které při plné odezvě na hormonální 
terapii nejsou často ani potřebné. Pacienti se však často dožadují ještě výraznější femi-
nizace a kromě zvětšení prsou žádají dále korekce v oblasti tváře nebo fonochirurgické 
výkony.

O augmentaci je pojednáno ve zvláštní stati, zde probereme další výkony spadající do 
rámce plastické estetické, resp. maxilo-faciální chirurgie a ORL.
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Někteří transsexuální pacienti (MtF) i po dostatečně dlouhé hormonální terapii mají 
pořád příliš výrazné mužské črty tváře. Je pravdou, že klasická anatomie poukazuje na více 
anatomických rozdílů v mužské a ženské lebce, t.j. na pohlavní dimorfi zmus. Statisticky 
je zjištěno, že na mužské a ženské lebce existují rozdíly ve velikosti, ale ještě výraznější 
jsou rozdíly, co se týče tvaru. V nazofrontální oblasti můžeme u mužů dobře vidět z pro-
fi lu výrazné spojení medzi ossa nasalia a os frontale (prominující glabela), u žen je toto 
spojení plošší. Arcus superciliaris je u mužů výraznější. Processus mastoideus je u mužů 
větší (mužská lebka bez dolní čelisti položená na plochou podložku leží na mastoidál-
ních výběžcích – Brockův znak, u žen lebka leží na occipitálních výběžcích). U mužů je 
planum nuchae rovnější a protuberantia occipitalis externa je výraznější. Tubera frontalia 
jsou u žen výraznější, brada je oblejší a jemnější a alveolární výběžky vykazují mírnou 
alveolární prognatii. Přibližně v 10 % však dimorfi zmus není dost výrazný, aby bylo 
možné zjistit pohlaví podle lebky. Tyto rozdíly jsou mnohem viditelnější na lebce, ale ve 
skutečnosti už nejsou tak výrazné (obr. 1).

Obr. 1 Porovnání ženské (vlevo) a mužské (vpravo) lebky (dle Čiháka)

Pro feminizaci tváře byly vyvinuty mnohé techniky. Jejich cílem je v souladu s anato-
mickými rozdíly mezi mužskou a ženskou lebkou dát tváři ženštější výraz a to použitím 
jednoduchých výkonů, které dávají uspokojivé výsledky. Jde zejména o:

redukci úhlu mandibuly, 
genioplastiku, 
oboustranou osteotómii, 
osteotómii zygomatického oblouku. 
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S ohledem na tloušťku kostí a tkání, které kost pokrývají, hlavně v maseterické krajině, 
je u mužů spodní okraj a úhel mandibuly výraznější. Při pohledu zepředu přispívá toto 
zvýraznění k „hranaté“ tváři, která je přisuzovaná mužům. Proto redukce úhlu mandibuly 
výrazně napomůže feminizaci tváře (obr. 2).

U mužů je brada hranatá a výrazná, zatím co u žen je malá a oválnější. Proto se verti-
kální i horizontální redukce provádí současně s genioplastikou. Když se použije technika 
osteotomie LeFort I s vertikální intraorální osteotomii mandibuly, je možné dosáhnout 
úplnou rotaci dolní třetiny spodní části tváře (obr. 3).

Zmenšení arcus superciliaris současně umožňuje, aby nasofrontální spojení bylo žen-
štější. Touto technikou se dosahuje vynikajících výsledků, přičemž chirurgický výkon je 
jednoduchý. V 1. době se vykoná rhinoplastika, ve 2. době, v celkové anestézii koronárním 
řezem postupně pronikáme až k nadočnicovým obloukům, které jednoduše obrousíme. 
Tato technika dodá tváři velmi ženský výraz (obr. 4 a, b, c).

Obr. 2 Přerušovaná čára vyznačuje roz-
sah transorální osteoomie úhlu mandibuly 
(dle Beckinga, Tuinzinga,Hagea a Goore-
na, 1996)

Obr. 3 Čáry vyznačují hranice osteoto-
mie a šipky směr pohybu (dle Beckinga, 
Tuinzinga,Hagea a Goorena, 1996)
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Obr. 4 (a) pacientka před obroušením a rhinoplastikou, (b) pacientka po obroušení nad-
očnicových oblouků, (d) konečný vzhled pacientky

Fonochirurgie je další chirurgickou technikou, která pomáhá lidem s transsexualitou 
MtF při jejich feminizaci. Má za cíl dodat hlasu ženštější zabarvení, v případě, že reedu-
kace nepřinese uspokojivé výsledky. Hlasová frekvence je určena pohlavím a je typická 
pro muže i pro ženy. V zásadě jsou možné dva typy chirurgických výkonů: přímá fonochi-
rurgie, tj. chirurgický zákrok na hlasivkách, nebo zásah do chrupavek hrtanu. V současné 
době se upřednostňuje 2. způsob a to z následujících důvodů:

menší riziko pooperační dysfonie, 
možnost vykonat zákrok v lokální anestézii a okamžitě zhodnotit jeho výsledek, do- 
konce je možné udělat to i v průběhu operace.

K získání ženštějšího hlasu, t.j. hlasu s vyšší frekvencí, se nejčastěji používá technika 
krikothyroidální aproximace.

K získání ženštějšího vzhledu štítné chrupavky, která bývá rovněž často požadovaná, 
lze zvolit některou z technik thyreoplastik a tak v jedné době zasáhnout jak do hlasové 
frekvence, tak i do vzhledu chrupavky.

a b

c
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K doplnění své proměny požadují pacienti MtF epilaci tváře a těla, a to často i po 
hormonální terapii (obr. 5).

Obr. 5 (a) vzhled pacientky před epilací, (b) stav po augmentaci implantáty a epilaci

11.4 AUGUMENTACE PRSŮ U MtF

P. Paulis

U MtF transsexuálních jedinců, u kterých nedošlo k dostatečné odpovědi na 
hormonální léčbu a velikost prsní žlázy je nedostatečná nebo neodpovídá požadavku 
pacientky, volíme augmentaci – zvětšení pomocí implantátů. Malý objemu prsu, prak-
ticky neexistující podprsní rýha a malý průměr dvorce, to jsou skutečnosti, které u MtF 
pacientů výrazně mění klasický postup augmentace a tato má svá specifi ka.

V moderní plastické chirurgii nevolíme v tomto případe klasický implantát vyplněný 
silikonovým gelem, ale tzv. Bakerův expandér – implantát, který je vyplněný silikonovým 
gelem jen částečně a můžeme ho doplnit na požadovaný objem fyziologickým roztokem 
(obr. 6). Řez volíme v podpaží – tzv. axilární přístup a vypreparujeme lůžko pro implantát 
pod prsním svalem. V průběhu několika týdnů postupně pomocí speciálního ventilu 
doplňujeme fyziologický roztok až na požadovaný objem.

Skutečnost, že implantáty plněné fyziologickým roztokem v průběhu let mírně ztrácí 
objem, vede často k následné náhradě expandéru klasickým silikónovým implantátem. 
Obdobně, když hormonální terapie byla úspěšná, ale pacientka požaduje ještě větší objem 
prsou, volíme některý z klasických, silikonovým gelem plněných implantátů, chirurgic-
kých přístupů a způsobů uložení implantátu. Periareolárním, resp. dolním hemi-peri-
areolárním řezem (řez na hranici dolní poloviny dvorce), nebo řezem v submamární – 
podprsní rýze, postupně vypreparujeme lůžko buď retroglandulárně – pod žlázou, nebo 
retromuskulárně – pod velký prsní sval (resp. vytvoříme lůžko typu Dual Plane), a uložíme 
implantát na místo, resp. jim nahradíme expandér. Oba přístupy a umístnění záleží na 
tvaru a velikosti prsní žlázy a každý má svou indikaci. Přístup axilárním řezem se dnes 
snažíme co nejvíce omezit a to hlavně pro obtížnou možnost kontroly krvácení na konci 

a b

Transsexualita.indd   122Transsexualita.indd   122 18.7.2008   13:11:4718.7.2008   13:11:47



chirurgická konverze pohlaví u transsexuality mtf / 123

takto vypreparovaného dlouhého tunelu a z toho plynoucí následné vyšší riziko prodlou-
ženého krvácení, které je základem pro možnost vzniku pozdější deformace – kapsuly 
konstrikty (při axilárním přístupu vyšší než 10 % , u jiných přístupů do 3 % ).

11.5 KOMPLEXNÍ HLASOVÁ PÉČE U MTF

K. A. Mazánková, H. Čechová

U transsexuality MtF nedochází vlivem hormonální léčby ke změně hlasu z muž-
ského na ženský. Tento fakt je způsoben neodpovídajícím stavem hlasového ústrojí a způ-
sobem fonace. Hlas je možno ovlivnit jednak operací (kdy však dojde pouze ke zvýšení 
hlasové polohy a ne změně barvy hlasu) a jednak hlasovou rehabilitací. Reedukací je 
možno dosáhnout takového znění hlasu, který je okolím vnímán jako přirozeně ženský 
i bez chirurgického zásahu.

Cílem hlasové reedukace je osvojení a zautomatizování správného dýchání, prevence 
hyperkinetické fonace, dosažení přiměřené výšky a barvy hlasu, která je vnímána jako 
přirozeně ženská. Nedílnou součástí hlasové rehabilitace je také rozbor celkového projevu 
a komunikačních schopností, zahrnují verbální i nonverbální komunikaci.

Před zahájením reedukace je nutné provést ORL a foniatrické vyšetření. Již v průběhu 
anamnézy je sledována kvalita hlasu (jasný, chraplavý, dyšný atd.), orientačně je stanove-
na výška hlasu, je pozorována technika tvorby hlasu. Následuje vyšetření sliznic dutiny 
ústní i nosní a jsou z nich odebrány výtěry. Při videolaryngostroboskopickém vyšetření 
se hodnotí: hrubá pohyblivost hrtanu, epiglottis (příklopka hrtanová), arytenoidní hr-
boly, zabarvení a stav sliznice nitra hrtanu, hlasivky (povrch, okraje, niveau, délka, tvar 

a b

Obr. 6 Male to female transsexuální pacient M. T. nar. 1972 před (a) a šest měsíců po (b) 
augmentaci bakerovým expandérem – implantátem o objemu 280 cm3
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a hmota hlasivek, homogenita, napětí, kmitání, fáze otevření a zavření hlasové štěrbiny, 
tvar a lokalizace insufi cience – šířka a plocha hlasové štěrbiny). Délka, tloušťka a napětí 
hlasivek jsou důležitými faktory určujícími frekvenci kmitání hlasivek, tedy výšky hlasu. 
Prohlédne se i subglotický prostor. Záznam hrtanu je nahráván a slouží ke sledování prů-
běhu reedukace. Možné zjištěné funkční, či organické změny jsou před zahájení hlasové 
rehabilitace léčeny (špatná technika tvorby hlasu, zánět, některé jiné organické změny). 
Při ORL a foniatrickém vyšetření se též orientačně posoudí velikost rezonančních prostor, 
která přispívá k zabarvení hlasu.

Dále je provedeno vyšetření ve zvukové laboratoři. Zde je přesně určena výška, rozsah, 
síla hlasu a jsou určeny přechody rejstříků. Součástí vyšetření je zvukový záznam hlasu.

Vlastní hlasová rehabilitace začíná vysvětlením hlasové problematiky pacientce, včetně 
objasnění možností a mezí reedukace a případně také výhod a nevýhod chirurgického 
zásahu. Pacientka je podrobně poučena o zásadách hlasové hygieny a nutnosti jejich 
dodržování, je seznámena s průběhem celé hlasové rehabilitace.

Průběh reedukace z hlediska časové náročnosti je možné předpokládat pouze orien-
tačně, neboť závisí na mnoha faktorech jak rychle bude úprava hlasu probíhat. Mezi nej-
důležitější patří zdravotní stav a stav hlasového ústrojí, motivace klientky a také hudební 
vlohy (četnost cvičení, schopnost rychle porozumět a správně provést cvičení atd). Postup 
při změně hlasu zahrnuje šest základních kroků:

Svalová relaxace 
Relaxace svalů horní poloviny trupu. Důkladné uvolnění krční páteře, šíjového sval-
stva a svalstva hrtanu (při komplikacích např. s krční páteří je vhodná konzultace 
s fyzioterapeutem).

Dýchání 
Nácvik bráničního dýchání, relaxační dechová cvičení. Cílem je uvolnění dýchacích 
cest, prodloužení fonačního času, volné dýchání bez nadměrného zapojování pomoc-
ných dýchacích svalů, které vede k přetěžování a spasmu zejména šíjového svalstva.

Netónová cvičení 
Netónová cvičení mají za cíl naučit a osvojit si techniku tvorby hlasu, která bude 
vnímána žensky. Cvičení jsou vybírána a kombinována individuálně dle výsledků 
zpětné vazby (průběžný poslech a rozbor záznamu hlasu). Důraz je kladen na správné 
a specifi cké (pro MtF) nasazení hlasu a měkké hlasové začátky.

Tónová cvičení 
Následuje cvičení správné hlasové techniky. Postupně jsou zařazována hlasová cvičení, 
která mají za cíl jednak zvýšení celkového rozsahu hlasu a dále modulaci hlasu do 
vyšší, žensky znějící hlasové polohy. Je omezována hrudní rezonance a nahrazována 
rezonancí hlavovou.

Rezonanční cvičení 
Nácvik hlavové rezonance, posílení hlasu a dosažení akceptovatelné barvy hlasu.

Celkový projev 
Rozbor celkového projevu a individuálních komunikačních schopností ve spolupráci 
s logopedem.V této fázi je nutné vybrat individuální cvičení nejen pro správné znění 
hlasu, ale také výraz, rytmus, agogiku, dynamiku atd.
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12.  ROZDÍLY MEZI 
TRANSSEXUALITOU FtM A MtF

P. Weiss, H. Fifková, I. Procházka

Obě skupiny klientů se liší v mnoha základních charakteristikách svého vývoje, 
chování i cítění. Bylo provedeno několik studií, které se zabývaly jejich vzájemným srov-
náním, a to především v oblasti chování v dětství, v oblasti sociální adaptace, partnerské 
a rodinné situace, sexuologických a psychologických charakteristik i v oblasti možné 
psychopatologie.

12.1 TRANSSEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V DĚTSTVÍ

Zdá se, že svou transsexualitu již před šestým rokem života si uvědomuje vyšší 
procento FtM. Jednoznačněji upřednostňují kamarády stejného psychického pohlaví 
a hračky tomuto pohlaví obvykle přisuzované. U MtF je u většího procenta z nich nalézá-
na v dětství poměrně dobrá adaptace na biologické pohlaví (Verschoor a Poortinga, 1988). 
Pauly (1974a) zjistil, že FtM dávají od raného věku výrazně přednost opačné pohlavní 
roli, 90 % se od puberty převléká, pubertu popisují jako traumatizující zážitek.

12.2 SOCIÁLNÍ ADAPTACE

Studie se shodují ve zjištěních, že FtM jsou lépe sociálně přizpůsobeni, méně 
podezřívaví a více realističtí ve vnímání toho, co je pro ně možné (Pauly, 1974 b). MtF 
mají méně stabilní zaměstnání a méně příznivou sociální anamnézu (uvádějí více trest-
ných činů a prostituce) a mají též tendenci vykazovat více symptomů duševních poruch 
(Dixen a spol., 1984). Sociální integrace posuzovaná podle toho, zda pacienti byli v době 
žádosti o přeměnu pohlaví zaměstnaní nebo v učebním procesu, byla rovněž lepší u FtM 
(De Cuypere a spol., 1995).

Podle některých zjištění transsexuální klienti, zejména MtF, kteří vyhledali pomoc 
odborníků, pocházeli většinou z nižších sociálních vrstev (Pauly, 1974 a, De Cuypere 
a spol., 1995). Je ovšem možné, že transsexuální jedinci s vyšším vzděláním a z vyšších 
sociálních vrstev kladou profesionální úspěch a sociální integraci na první místo a pro 
řešení pohlavní rozlady si nacházejí jiná východiska (De Cuypere a spol., 1995).
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12.3 PARTNERSKÁ A SEXUÁLNÍ ADAPTACE

FtM mívají častěji blízké vztahy s rodinou, více z nich zakládá pevný partnerský 
vztah, a to výhradně s partnery stejného biologického pohlaví (Kockott a Fahrner, 1988). 
MtF žijí často alespoň po nějakou dobu jako mužští jedinci v souladu se společenskými 
očekáváními, zatímco v anamnéze FtM většinou nenacházíme ani manželství, ani vlastní 
děti. FtM prožívají více trvalých sexuálních vztahů se ženami než s muži, zatímco MtF 
mají v anamnéze obvykle více trvalých vztahů s ženami (Dixen a spol., 1984). V partner-
ských rolích se lépe adaptují FtM (Pauly, 1974 a), dle Steinera a Bernsteina (1981) také 
častěji navazují vztahy ještě před přeměnou pohlaví. Jejich partnerky se samy označují za 
heterosexuální a svůj vztah vnímají jako ostatní ženy (Pauly, 1974 b).

I dle českého výzkumu Weisse a Švecové (2001) je partnerská i sexuální adaptace 
v inverzní pohlavní roli lepší ve skupině FtM (častěji se u nich vyskytuje stálý part-
nerský vztah, a to téměř výhradně s heterosexuálně orientovanými partnerkami, měli 
častěji pohlavní styky celoživotně pouze s osobami stejného biologického pohlaví). Tyto 
rozdíly jsou pravděpodobně výsledkem faktu, že v našich sociokulturních podmínkách 
je snadnější přeměna pohlaví pro FtM. Je zřejmě jednodušší převzít mužskou pohlavní 
roli než naopak. Rozhodnutí MtF prezentovat se v ženských šatech má odlišné dimenze, 
protože ženské šaty stále nesou spojitost s ženskostí, zatímco mužské šaty mají tendenci 
být unisexuální (De Cuypere a spol., 1995).

Některé problémy klientů jsou po chirurgické změně pohlaví významně redukovány, 
i zde však rozdílnou měrou. Kockott a Fahrnerová (1988) například zjistili, že klienti 
MtF byli po konverzi sociálně integrováni stejně dobře jako FtM, ale rozdíly mezi skupi-
nami v partnerské oblasti se jako důsledek operace nezměnily. Možné vysvětlení tohoto 
rozdílu vidí autoři opět v oblasti sociální: pro pár s transsexuálním jedincem je složité 
získat souhlas a podporu okolí, což komplikuje proces vytváření stabilního vztahu. MtF 
jsou navíc i po operaci znevýhodňováni pro přetrvávání maskulinních znaků ve svém 
ženském vzezření (výška, velikost rukou, přetrvávající ochlupení apod.) (De Cuypere 
a spol., 1995). Chirurgická změna pohlaví mívá i u klientů MtF za následek zvýšení 
sexuálního uspokojení, přesto však často nejsou jejich očekávání v této oblasti naplněna 
(Kockott a Fahrner, 1988).

Transsexuální lidé žijící v partnerském vztahu mají větší úspěšnost v sociální adap-
taci, častěji jsou dobře adaptováni i pracovně, mají méně psychiatrických potíží, jsou 
motivovaní v průběhu léčby a mají zájem rychle dosáhnout přeměny pohlaví (Huxley 
a spol., 1981a).

Někteří autoři uvádějí v souvislosti s partnerstvím transsexuálních jedinců možnost 
srovnání s folie a deux (přenos iluzorních myšlenek nebo abnormálního chování z jedné 
osoby na druhou). Hovoří o tom, že partneři a partnerky transsexuálních klientů s nimi 
sdílejí jejich iluzorní myšlenky, není jen jasné, do jaké míry a zda tato víra přetrvává i po 
jejich odloučení (Huxley a spol., 1981b).

Domníváme se však, že uvedené psychopatologické vysvětlení skutečnosti, že naši 
transsexuální klienti žijí nezřídka v relativně velmi kvalitních partnerských vztazích, není 
v tomto případě adekvátní. Pohlaví člověka je možné defi novat či stanovit podle několika 
kritérií. Jde o pohlaví genetické, tedy dané pohlavními chromozomy, pohlaví biologické, 
tedy určené při narození dle typu gonád, pohlaví úřední, tedy úřadem stanovené v rodném 
listě (což u všech novorozenců bývá shodné s pohlavím biologickým, ale u transsexuálních 
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lidí po operativní přeměně nikoli) a pohlaví psychické, tedy takové, jehož příslušníkem se 
člověk cítí být. U drtivé většiny lidí nejsou tato pohlaví v rozporu, u transsexuálních lidí 
ano. Pokud bychom přijali zmíněnou optiku vidění (folie a deux), jednoznačně bychom 
upřednostnili pohlaví biologické před psychickým a pohlavní psychickou identitu trans-
sexuálního člověka tedy označili za duševní nemoc či poruchu v pravém slova smyslu. Ale 
transsexuální lidé nejsou psychicky nemocní. Onen rozpor, ve kterém se nalézají, staví 
do protikladu dvě zdravé kvality – zdravé tělo i zdravou psychiku. Není proto možné 
jejich psychickou pohlavní identitu považovat za blud, který šíří i na své okolí, zejména 
pak na své partnery. Interpretaci transsexuality jako psychotického bludu považujeme za 
zavádějící a neetickou.

Některé výzkumy se zabývaly i charakteristikami partnerských sexuálních aktivit MtF 
a FtM. Dulko (1988) zjišťuje, že FtM dávají při styku přednost typicky mužským po-
lohám, MtF zase typicky ženským. Obě skupiny přitom uvádějí přibližně stejnou míru 
sexuální potřeby a i frekvence jejich uspokojování je v průměru stejná.

Obecně se dá říci, že transsexuální klienti žijí partnersky adaptováni buď na své bio-
logické, nebo psychické pohlaví.

Dle našich zkušeností jsou v mnohem větší míře schopni žít partnersky v adaptaci 
na biologické pohlaví klienti MtF. FtM pak žijí ve většině vztahů podle své psychické 
identity, bez ohledu na fázi terapie, ve které se právě nacházejí.

12.4 SEXUÁLNÍ ŽIVOT V PŮVODNÍCH ROLÍCH

MtF jsou v daleko větší míře schopni sexuálního života před procesem přeměny 
pohlaví ve snaze o adaptaci na pohlaví biologické, sexuálně se jim relativně často dobře 
daří naplňovat mužskou roli, a to včetně koitálních aktivit. Pokud to partnerka umožní, 
někteří z nich se rádi při sexu převléknou. Jsou schopni sex prožívat pozitivně, byť by 
byli v těle, které jim nevyhovuje, v roli, která jim není vlastní, a s partnerkou, která ne-
odpovídá jejich sexuální orientaci.

Doma jsem potom do postele začala nosit noční košilku, kterou jsem si koupila. Žena 
to moc nekomentovala, jen jsem si nesměla brát prsa, když jsem se k ní chtěla tulit. Již 
dříve jsme podruhé otěhotněly a manželka začala mít čím dál větší pocit, že ohrožuji 
její ženskou roli. Přestala jsem chodit v košilce a do postele jsem si opět vzala trenýrky. 
(Kamila, MtF)

FtM málokdy sexuálně žijí v původní roli, a pokud přece jen ano, neprožívají uspo-
kojení, spíše se cítí být poníženi a pokořeni. Možná by mohli nalézat alespoň částečné 
uspokojení v sexu s mužem ti, kteří jsou homosexuálně orientováni. Obecně pak lze říci, 
že pro drtivou většinu z FtM je nepřijatelné, že mužští partneři je vnímají v ženské roli. Je 
pro ně nemyslitelné, aby s heterosexuální mužskou identitou poskytli své ženské tělo he-
terosexuálně orientovaným biologickým mužům, svým sokům a rivalům. Zásadní roli zde 
hraje i vztah k vlastnímu tělu, který je u FtM nepochybně mnohem složitější než u MtF. 
Z hlediska FtM je jistě možné vnímat penetraci penisu do pochvy i jako více ohrožující 
typ sexuálního chování, jako podstatné narušení tělesné integrity a intimnosti.
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Snažil jsem se, co jsem mohl. Můj přítel byl moc fajn kluk. Takže – pokoušeli jsme se 
o pohlavní styk. Byl jsem obeznámený s poučkou, že „poprvé je to příšerný“. Přesto 
jsem se ráno po prvním totálním fi asku cejtil jako černá díra. Chodil jsem několik hodin 
po městě, abych ty pocity trochu naředil. Zahanbení, tupá bolest a vztek. Přítel byl 
štěstí v neštěstí. Nevysmíval se mi a na ničem netrval. To já doufal, že příště obstojím. 
Při pokusu třetím v pořadí mi něco v hlavě konečně povolilo a já ucejtil, že takhle to 
dál nepůjde. (Radek, FtM)

12.5  SEXUÁLNÍ ŽIVOT V ROLÍCH PSYCHICKY VLASTNÍCH 
PO DOKONČENÍ PROCESU PŘEMĚNY POHLAVÍ

Pokud žijí klienti v rolích jim psychicky vlastních, situace se obrací. FtM žijí 
uspokojivým sexuálním životem, a to jak z hlediska partnerek, tak i z hlediska uspokojení 
svého (zvláště pokud se naučili využívat vlastní klitoridální vzrušivosti). Jejich sexuální 
apetence podpořená dlouhodobým podáváním testosteronu je na dobré úrovni.

Moje přítelkyně mi říká, že jí nevadí, že nemám penis. Že si vždycky nějak poradím 
a milování se mnou se jí prý líbí víc než s kýmkoli jiným dřív. I když si trochu myslím, že 
mne jen tak chlácholí, na druhou stranu vím přesně, co potřebuje, co se jí líbí a jak to 
mám dělat. (Mirek, FtM)

Ani lesbicky orientované MtF nemívají velké potíže při hledání partnerek a nemají ani 
zábrany v sexuálním životě. Poněkud komplikovanější však bývá situace heterosexuálně 
orientovaných MtF. I když fungovali v předchozích vztazích dobře jako muži se svými 
ženami, v roli dívek hledajících své první partnery jsou spíše nejisté, bez zkušeností, 
s potřebou zaujmout pasivní roli a někdy též s problémem se vzrušivostí v neovagině 
i neoklitorisu.

12.6 SEXUÁLNÍ ORIENTACE

Mezi MtF a FtM existují výrazné rozdíly i v oblasti sexuální orientace. Dle na-
šich zkušeností počet homosexuálně orientovaných FtM pravděpodobně kopíruje počty 
v běžné populaci. U MtF však klinická zkušenost svědčí o tom, že jejich počet je mnohem 
vyšší (objektivní výzkumy však zatím v této oblasti chybí). U některých těchto jedinců 
jde o přechodnou fázi, která svědčí o složitosti procesu, jímž MtF procházejí, a současně 
i o dobrých schopnostech alespoň některých z nich adaptovat se v navenek většinovém 
typu vztahu (tělem muži s heterosexuálními ženami). Proces přeměny pohlaví je u těchto 
jedinců často rozdělen do dvou etap – nejdříve si připouštějí „změnu“ identity a teprve 
následně i „změnu“ orientace. Jako by svou nově nabytou tělesnou totožnost nejdříve 
zkoušeli ve vztazích se ženami, se kterými mají zkušenosti. Teprve pak se vydávají na hete-
rosexuální cestu, teprve v ženském těle si troufají myslet na muže jako na své potenciální 
partnery. U jiných MtF se zdá, že jde o trvalou lesbickou orientaci. I tato redukovaná 
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skupina se však zdá býti procentuálně ve vztahu k celkovému počtu MtF větší než počet 
lesbických žen v běžné populaci.

12.7 PSYCHOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY

Existuje mnoho psychologických výzkumů zaměřených na zjištění základních 
neuropsychologických, osobnostních i jiných psychologických rozdílů mezi oběma sku-
pinami transsexuálních lidí. Hunt a spol. (1981) například srovnávali 17 MtF a 5 FtM 
klientů z hlediska kognitivních charakteristik. K měření inteligence použili testu WAIS, 
přičemž zjišťovali možné rozdíly mezi oběma podskupinami. Vycházeli z neuropsycholo-
gických výzkumů, podle kterých skóre verbálních subtestů testů inteligence jsou spojeny 
s funkcí levé mozkové hemisféry, zatímco výkony v performačních subtestech jsou spojeny 
s funkcí hemisféry pravé. Podobně postupovali i Herman a spol. (1993), kteří zkoumali 
vztah hemisférické asymetrie mozku a transsexuality. Dle obou výzkumů byl u transsexuál-
ních klientů zjištěn trend k výraznější hemisférické asymetrii než u kontrolních skupin. 
Autoři vyvodili z těchto poznatků závěr, že pohlavní identita může také hrát roli ve vývoji 
mozkové lateralizace, přičemž existuje rozdíl ve výkonech mezi muži, kteří skórují lépe 
v performační části testu, a ženami, které si vedou lépe ve verbální části. Vzhledem k tomu, 
že transsexuální klienti skórovali ve stejném smyslu jako obecná populace, lze předpoklá-
dat, že typ jejich inteligence se shoduje spíše s jejich biologickým pohlavím než s pohlavní 
identitou. MtF skórovali lépe v testech performačních, FtM v testech verbálních.

Opakovaná distribuce Minnesotského osobnostního dotazníku (MMPI) mezi popu-
lací transsexuálních lidí ukázala, že probandi skórují spíše ve shodě se svou psychickou 
pohlavní identitou (Hunt a spol., 1981). Jsou-li jejich výsledky posuzovány podle norem 
shodných s biologickým pohlavím, škály maskulinita/feminita (Mf) a psychopatie (Pd) 
jsou vysoko nad průměrem. Pokud jsou použity normy shodné s psychickou identitou, 
škála Mf u FtM spadá do průměru. MtF mají skóre dokonce nad průměrem normální 
ženské populace. Příčinou tohoto rozdílu může být zjištění, že FtM přirozeněji přebírají 
mužskou roli, kdežto MtF často přehánějí vyjádření své ženskosti a jsou spíš karikaturou 
ženy (Pauly, 1974b). Škála psychopatie zůstává zvýšena i po použití norem shodných 
s psychickou identitou. Zvýšení samozřejmě spíše odráží psychologickou reakci na pro-
blém pohlavní rozlady, než že by bylo kauzálním základem poruchy. Zdá se, že percepce 
sebe sama jako výrazně se odlišujícího od společensky akceptovaných modelů chování je 
dostatečná ke zvýšení této škály (Hunt a spol., 1981).

MtF měli ve výzkumu Hunta a spol. (1981) zvýšené skóre i ve škálách schizofrenie 
(Sc) a mánie (Ma), FtM měli kromě škál Mf a Pd zvýšené skóre ve škále deprese (D) 
a mírně zvýšené i ve škále Sc. Vysoké D skóre ukazuje na emoční rozladu s pocitem mé-
něcennosti. Ke zvýšení skóre v této škále by zajisté byly dostačující obavy, deprese a pocit 
neschopnosti vyřešit pohlavní dilema spojené s poruchou identifi kace. Nevyhnutelné 
narušení interpersonálních vztahů a sociální percepce by pak mohly způsobit zvýšení 
škály Sc. Celkové profi ly MMPI u transsexuálních jedinců naznačují, že se jedná o jedince 
s problémy v sociální adaptaci a ve formování sociálních kontaktů (Rosen, 1974).

Fleming a spol. (1981, 1985) porovnali výsledky MMPI testu u 10 FtM a 10 MtF; 
obě skupiny rozdělili ještě na ty jedince, kteří měli před operací, a na ty, kteří už opera-
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tivní změnou prošli (s vyrovnanými počty z hlediska pohlaví i stavu vzhledem k operaci). 
„Předoperační“ MtF měli největší počet vysokých skóre. Přestože uvedli mnoho ženských 
zájmů a prezentovali se jako ženy, nepřijali ještě ženskou roli ve všech aspektech života. 
Žádný z nich úspěšně neukončil zkoušku skutečného života (real-life test) v roli opačného 
pohlaví.

Výsledky dále svědčily i o tom, že „předoperační“ FtM neměli skóre psychopatie tak 
vysoké jako „předoperační“ MtF, přesto však zažívali jisté sociální těžkosti kvůli chování 
lišícímu se od konvencí. Jejich sociální stigma bylo pravděpodobně menší než u jejich 
protějšků, protože obvykle již žili v mužské roli v osobním i profesním životě. Nejevili však 
obvykle tendenci popírat ženské aspekty své osobnosti (což také vysvětluje mírně zvýšené 
skóre u škály Mf při použití norem pro muže). Zaujímali spíše aktivní přístup ke svému 
osobnímu a profesnímu životu (zvýšené skóre ve škále Ma). Zdá se, že „pooperační“ FtM 
mají nejmenší problémy s přizpůsobením, i když i „pooperační“ MtF jsou lépe sociálně 
integrováni než „předoperační“.

Výzkum se však zaměřil na zjištění, zda tato podobnost bude výraznější vzhledem 
k jejich biologickému pohlaví nebo k jejich psychické identitě. Dulko (1988) použil 
temperamentový dotazník se dvěma subtesty, zaměřenými na pohyblivost a na reaktivitu 
nervových procesů. Jeho vzorek byl tvořen 37 polskými transsexuálními lidmi (23 FtM 
a 14 MtF). FtM v této skupině skórovali výrazně níže v reaktivitě. Zdá se tedy, že jsou 
odolnější vůči vysoce stimulujícím podmínkám, nízká úroveň reaktivity přitom u nich 
vypovídá o větší síle nervového systému a o připravenosti provádět činnost ve vysoce 
stimulujících podmínkách. MtF vykazovali emocionální poruchy ve stresových situacích 
a viditelné změny v efektivitě činnosti v podmínkách dlouhodobé nebo silné stimulace. 
FtM se temperamentem podobají spíše mužům, se kterými se identifi kovali, a nikoliv 
ženám, kterými biologicky jsou. U MtF je tendence podobná, temperamentově jsou 
podobnější ženám.

O komplexnější zjištění rozdílů v sexuologických i psychologických charakteristikách 
mezi transsexuálními klienty obého pohlaví se pokusili Weiss a Švecová (2001). Jejich 
soubor tvořilo celkem 171 transsexuálů (55 MtF a 116 FtM). Ke zjištění psychologických 
charakteristik probandů autoři použili Ravenovy progresivní matice, Eysenckův osob-
nostní dotazník DOPEN, Škálu manifestní úzkosti Taylorové (MAS) a Kresbu lidské 
postavy (FDT). Podobně jako ve studiích zahraničních, i v tomto výzkumu autoři zjištují, 
že MtF vykazují více neurotických a psychopatických rysů než FtM (DOPEN) i vyšší 
míru manifestní úzkosti (MAS). U MtF byl i častější výskyt manželství a vlastních dětí 
v anamnéze, tedy pokusů o adaptaci v sociální roli svého biologického pohlaví.

Obě srovnávané skupiny se však významně nelišily v inteligenci, úrovni vzdělání, věku 
uvědomění si vlastní sexuální identity a ani ve věku zahájení pohlavních styků. Rozdíly 
nebyly nalezeny ani v oblastech výskytu trestné činnosti, problémů s alkoholem nebo 
drogami, sebevražedných pokusů a psychiatrické léčby v anamnéze.

12.8 PSYCHOPATOLOGIE

Přestože se zdá, že u transsexuálních klientů se nevyskytují žádné výrazné psy-
chické poruchy (resp. že se psychopatologicky významně neliší od ostatní populace), lze 
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i z tohoto hlediska odlišit skupiny FtM a MtF. De Cuypere a spol. (1995) uvádějí, že 
FtM postrádali významnější psychopatologii a byli zdravější než jejich MtF protějšky. 
Tento rozdíl by mohlo vysvětlovat už zmiňované zjištění, že v průmyslových společnostech 
FtM zažívají méně potíží při změně pohlaví (Dixen a spol., 1984). Druhým možným 
důvodem lepšího duševního zdraví FtM by mohla být skutečnost, že chování příslušející 
druhému pohlaví je mnohem méně akceptováno u mužů než u žen. MtF tedy mohou 
mít vážnější sociální a psychologické problémy při prezentaci tohoto chování než FtM 
(Green, 1974).

Výskyt sebevražd je podle některých autorů stejný v obou skupinách (Pauly, 1974 b), 
podle jiných autorů (Kuiper a Cohen-Kettenis, 1988, Kockott a Fahrner, 1988) je u MtF 
vyšší.

12.9 ADAPTACE NA VLASTNÍ TĚLO

Obě skupiny jsou náchylné k psychickým potížím, které zahrnují opovržení svým 
tělem a tělními funkcemi spojenými s pohlavím, například s ejakulací nebo s menstruací 
(Verschoor a Poortinga, 1988).

Adaptace na vlastní tělo je dle našich klinických zkušeností lepší u MtF, snad vyjma 
oblasti genitálu. Svou roli zde hraje pravděpodobně i skutečnost, že pro FtM jsou kromě 
genitálu problémem i ňadra, která se snaží skrývat, stahovat, vizuálně minimalizovat. Pro 
MtF oblast prsou problémem obvykle není, koneckonců mohou se cítit jako ženy, kterým 
prostě prsa zatím nenarostla. Plocha nechtěných částí těla je tedy výrazně vyšší u FtM. 
Další komplikací z hlediska subjektivní adaptace je u FtM každoměsíční menstruace, 
která je pro naprostou většinu i nepřijatelnou připomínkou možnosti otěhotnění.

Svou úlohu také může hrát to, že v ženské roli jsou v naší kultuře FtM mnohem vý-
razněji vystaveni návrhům či přímo snahám o kontakt, včetně erotického, ze strany mužů 
než MtF ze strany žen. Obrana psychické rovnováhy ještě větším odmítnutím nechtěné 
tělesnosti je jen logickým důsledkem. Ostatně z výzkumů v běžné populaci víme, že 
muži mnohem hůře nesou situaci, ve které se dostávají proti své vůli do role sexuálního 
objektu – muži s ženským tělem se do této role mohou dostávat častěji a následky mohou 
být výrazně horší.

12.10 PRŮBĚH TERAPIE

První rozdíly mezi skupinami pozorujeme už ve věku, kdy navazují první kontakt 
s lékařem. FtM v souladu s klinickými poznatky přicházejí většinou v mladším věku, při-
nejmenším proto, že si svou identitu uvědomí rovněž dříve (Landen a spol., 1998a). Toto 
uvědomění je jasné, bez tzv. vývojových fází ve smyslu transvestitismu apod., s ucelenou 
koncepcí budoucího života přinejmenším z hlediska pohlaví.

U MtF bývá i diagnostika základní poruchy identity nezřídka problémem, který lze 
defi nitivně vyřešit jen v delším časovém období. Mnozí přicházejí v etapě, kterou lze podle 
zevních znaků popsat jako transvestitickou, a to zpočátku buď ve smyslu transvestitis-
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mu fetišistického (včetně autoerotických aktivit narcistického typu), nebo v období tzv. 
transvestitismu dvojí role, kdy jde již mnohem více o to být viděn okolím než vzrušit se 
pohledem na sebe sama. Nepřítomnost adekvátního období u skupiny FtM je předmětem 
dalšího zkoumání.

Dalším výrazným rozdílem v procesu diagnostiky a terapie je pak zcela jednoznačně 
složitější RLT. Dle našich klinických zkušeností nečiní zahájení života v nové roli většinou 
velké problémy skupině FtM, avšak MtF prožívají toto období hůře. Změna z mužské-
ho rodu na ženský je společensky složitější. Přetrvávající sekundární znaky přináležející 
biologickému pohlaví to neusnadní (vousy, ochlupení, hluboký hlas, ohryzek, tělesná 
výška, muskulatura, pleš apod.).

Menší problémy s psychickým stavem po ukončení procesu přeměny pohlaví jsou rov-
něž na straně FtM. Většinou velice snadno zapomínají na svou osobní historii v původní 
biologicky podmíněné roli. Vzpomínky na tuto etapu jsou pro většinu z nich ponižující 
a nepříjemné přímo úměrně míře komplikací, které jim transsexualita přinášela. Naprostá 
většina se již dávno před operacemi a jednoznačně i po nich zařazuje do skupiny mužů. 
Vývoj u MtF bývá složitější a nejednoznačnější. Část z nich se i po skončení procesu 
nechce, nemůže, neumí či nepotřebuje zařadit mezi biologické ženy. Nazývají se i nadále 
transsexuálkami. Z nich především se rekrutují ty, které se v hnutí transgender angažují 
i nadále ve prospěch ostatních. Druhá skupina MtF prochází podobným vývojem jako 
většina FtM a bez problémů se identifi kuje se skupinou svého rodu. To, zda se klientka 
zařazuje jako žena nebo jako transsexuálka, podmiňuje podle našeho názoru větší množství 
faktorů a nesvědčí o větší či menší úspěšnosti terapie.

Zmíněné rozdíly mezi skupinami FtM a MtF nás vedou k několika úvahám o možných 
příčinách tak odlišného vývoje obou skupin. Soudíme, že lze především přinejmenším 
hypoteticky předpokládat, že nepřítomnost období transvestitismu v anamnéze FtM může 
být pouze zdánlivá. Dobrá společenská tolerance a nenápadnost aktivit cross dressingu 
u těchto biologických žen možná způsobuje pouhou lékařskou neviditelnost tohoto ob-
dobí. A naopak existence období, které lze zvnějšku popsat jako transvestitické, u trans-
sexuálních MtF dává příležitost k zamyšlení nad otázkami diagnostiky transvestitismu. 
Nelze defi nitivně vyloučit ani možnost, že transvestitismus existuje spíše jako forma dobře 
zvládnuté psychologické adaptace na biologické pohlaví u transsexuálního člověka, kterou 
volí především kvůli svým osobnostním charakteristikám či kvůli své sociální situaci.

Hovoříme-li o obtížnější diagnostice, složitějším rozhodování i průběhu terapie u MtF, 
je potřeba si také jasně uvědomit několik skutečností. Svou roli bezpochyby hraje kromě 
jiných vlivů i fakt, že v naší společnosti stále ještě přetrvávají promužské tendence a změna 
z muže na ženu je často společensky dehonestující, sociálně degradující a ekonomicky 
nevýhodná.

MtF často váhají i proto, že si na rozdíl od FtM někteří vyzkoušeli, že jsou vcelku 
schopni žít ve vztazích dle svého biologického rodu. Pomáhá jim v tom někdy jejich 
skutečná homosexuální orientace (nežijí sice v těle, které chtějí, ale alespoň s objektem 
dle svých preferencí), někdy schopnost žen ve skutečnosti heterosexuálně orientovaných 
pohybovat se i v lesbických vztazích. Otázkou zůstává, jak výrazně jim v tom z hlediska 
sexuální touhy napomáhá testosteron mužských hodnot a vůbec více pudově podmíněná 
biologická složka mužské sexuality.

Váhání způsobují i rozpaky při představě přetrvávajících problémů se sekundárními 
znaky maskulinního typu, jakými jsou vousy či ochlupení a hluboko posazený hlas. FtM 
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se takřka nikdy neptají na to, jak budou jako muži vypadat. U MtF je to jedna z nejčas-
tějších otázek. Ženská sexuální atraktivita je na rozdíl od mužské zásadním způsobem 
determinována fyzickými atributy. „Chtěl bych být úspěšný,“ říkají FtM. „Chtěla bych být 
krásná,“ sní MtF. Problémy a nejistoty v souvislosti se svým zevnějškem, které prožívají 
standardně se vyvíjející dívky v pubertě, vyvstávají před MtF často o mnoho let později, 
v přímo úměrném vztahu k míře pochyb a úzkosti.

Uvedené výrazné rozdíly v charakteristikách MtF a FtM umíme v současné době 
popsat, ale nedokážeme je prozatím vyčerpávajícím způsobem vysvětlit. Jako možné 
příčiny těchto rozdílů přitom připadají v úvahu jakékoli kombinace vlivů genetických, 
hormonálních, kulturně společenských a výchovných.
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13. TRANSSEXUALITA A RODIČOVSTVÍ

H. Fifková

Transsexuální člověk se může stát po přeměně pohlaví rodičem několika stan-
dardními způsoby: adopcí, získáním dítěte do pěstounské péče, u FtM umělým oplod-
něním partnerky spermatem dárce.

Prozatím výjimečné a ojedinělé jsou pokusy, při kterých se využívá původních záro-
dečných buněk odebraných klientům ještě před zahájením procesu přeměny pohlaví. 
U MtF jde o uložení spermatu ve spermabance. U FtM pak jde o uchování zárodečné 
buňky – vajíčka, oplodněného spermatem dárce a konzervovaného zmrazením. Klienti, 
kteří se pro tento typ řešení rozhodli, hovořili o touze být pokrevním rodičem svého 
dítěte. Experti HBIGDA doporučují hovořit s klienty o těchto možnostech ještě před 
zahájením hormonální terapie.

Ve všech uvedených případech jde o rozhodnutí plánované, které s sebou nese 
možnost prožívat jako rodič především plnou hodnotu své existence a přirozené štěstí. 
Jediným podstatným problémem, který budou klienti jako rodiče ve vztahu ke své 
transsexualitě řešit, je to, zda a jakým způsobem s dětmi hovořit o minulosti (nerepre-
zentativní anketa nám ukázala, že existují dvě přibližně stejně veliké skupiny – zástupci 
jedné chtějí před dětmi mlčet a minulost s původní identitou zatajit, zástupci druhé 
pak ve sdělení celé skutečnosti nevidí problém a jsou rozhodnuti se svými potomky 
hovořit otevřeně).

Existují ale i klienti, pro něž je kombinace rodičovství a transsexuality velikým 
problémem. Jsou to ti, kteří se stali rodiči dětí ještě před tím, než si zřetelně trans-
sexualitu uvědomili a rozhodli se ji řešit. V drtivé většině případu jde o MtF. FtM se 
v této situaci ocitají minimálně a je to pochopitelné. Málokteří z nich by dokázali 
žít dlouhodobě adaptováni ve vztahu s heterosexuálním mužem, poskytovat mu své 
ženské tělo k sexu, otěhotnět a porodit. Sama menstruace pro většinu z nich bývá jen 
těžko snesitelným obdobím. U klientů MtF je adaptace ve vztahu s heterosexuálně 
orientovanou ženou často méně problematická, a to jak vztahově, tak i sexuálně. Ve 
srovnání s FtM se mnohem větší počet MtF žení a plodí děti. Toto rodičovství je pak 
přirozeně komplikujícím faktorem, uvědomí-li si klienti, kdo jsou, a rozhodnou-li se 
řešit problém přeměnou pohlaví.

Rodičovství je vnímáno jako relativní překážka v procesu přeměny pohlaví, a to 
nejen okolím a odbornou veřejností, ale i klienty samými. Přeměna pohlaví je lákavým 
východiskem z tíživé osobní situace. Na druhé straně však stojí strach ze ztráty svých 
blízkých a obava z jejich poškození. Realizace přeměny pohlaví s sebou jistě nese urči-
tou míru rizika ve smyslu traumatizace dítěte, které se musí se změnou pohlaví rodiče 
vyrovnat. Na druhou stranu – zůstane-li transsexuální rodič žít ve své biologicky pod-
míněné roli, která mu přináší utrpení, je pro dítě výhrou život v rodině, ve které jeden 
z rodičů dlouhodobě strádá? Mnozí klienti z těchto důvodů odkládají řešení do doby 
dospělosti svých dětí.
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Moje žena vždycky věděla, co jsem zač. Přiznala jsem se jí hned po svatbě. Ale postupně 
se nám narodily tři děti a přišly jiné starosti. Já jsem sen o tom stát se ženou odložila 
na později. Musela jsem se starat o rodinu (a starala jsem se ráda). Doma jsem si moh-
la ulevit – manželka mi nošení ženských částí oděvu tolerovala. Dnes jsou naše děti 
dospělé a já jsem se rozhodla si svůj sen splnit. Jsme obě, já i moje žena, přesvědčené, 
že to zvládneme, jako ostatně dosud všechno. (Iveta, MtF)

V případě těch, kteří zvolí proces přeměny pohlaví bez odkladu, je samozřejmě třeba 
postupovat s maximální opatrností. Dle názoru některých odborníků je nejlepší, když 
transsexuální rodič rodinu defi nitivně opustí. Obavy z toho, aby účast na přeměně po-
hlaví rodiče neovlivnila vlastní pohlavní identitu dítěte, a jistě i obavy z traumatizace 
a frustrace – to všechno vede k uvedeným postojům, které se snaží chránit zájmy dítěte. 
Ale můžeme si být skutečně jisti, že víme, co je pro dítě optimální variantou? V před-
chozích částech jsme opakovaně uvedli, ve kterých fázích života se formuje pohlavní 
identita a zopakovali hypotézy týkající se vzniku transsexuality, tedy poruchy pohlavní 
identity. Z uvedeného jasně vyplývá, že přeměnou pohlaví rodiče nemůže být identita 
dítěte ohrožena. Dítě jistě může být traumatizováno a frustrováno, stejně jako jiné děti, 
bude-li se v jejich blízkosti dít něco, čemu nebudou rozumět, něco, kvůli čemu se rodiče 
dostanou do konfl iktu, něco, co jednoho rodiče od rodiny oddělí. Na uvedená místa si 
však můžeme dosadit i desítky jiných důvodů, než je transsexualita.

Měl jsem strašný strach, že o syna přijdu. Žili jsme dlouho pohromadě – já (de facto jeho 
máma), moje přítelkyně a on. Vždycky jsem si myslel, že to nějak takhle doklepeme, 
zvenčí dvě kamarádky, jedna z nich osamělá matka, a dítě. Moje přítelkyně mne ale 
přemluvila, abych to zkusil. Abych do toho šel. Řekla mi, že to dohromady zvládneme. 
Jen díky ní se to povedlo. Syn mi začal říkat křestním jménem a myslím, že to pro něj 
nakonec nebylo ani tak veliké překvapení. (Luboš, FtM)

Rozhodne-li se rodič pro přeměnu pohlaví, mělo by být nejvyšší prioritou získání 
druhého rodiče pro spolupráci. Tomu je třeba poskytnout podporu a zázemí, tak, aby se 
mohl vyrovnat s pocity zklamání, případně zrady či opuštění, a aby rozhodnutí partnera 
pochopil a podpořil. Pokud se to podaří, je dle našeho názoru obava z hlubokého a trva-
lého poškození dětské psychiky zbytečná. Dítě, které dostane otevřené informace od obou 
rodičů a které uvidí, že spolupráce rodičů dále funguje, má větší předpoklady ke klidnému 
vývoji než dítě, jehož rodiče se dramaticky a pro dítě nesrozumitelně rozejdou a dítě jedno-
ho z nich dokonce ztratí. Dospělým se někdy stává, že podceňují schopnost dětí pochopit 
situaci. Porozumět transsexualitě bývá pro dítě snazší než pro mnohého dospělého.

Někdy se rovněž stává, že klienti – častěji pochopitelně FtM – se ještě před přeměnou, 
během přeměny či po ní přistěhují k partnerce, která vychovává vlastní děti. Ty často 
o problému vůbec nic netuší a akceptují FtM klienta jako nevlastního otce. Někdy, 
zejména když klient nejdříve vystupuje v neutrální roli a pak podstupuje přeměnu, se 
z hlediska vyrovnávání se se situací dostávají do stejné role jako vlastní děti, a to se všemi 
výše uvedenými způsoby adaptace.

Uvedené úvahy jsou výsledkem naší klinické praxe, ale současně je potvrzují i výzkumy. 
Je přitom zajímavé, že i přes závažnost tohoto problému existuje jen velmi málo výzkumů 
zabývajících se důsledky pohlavní přeměny rodiče na psychický a sexuální vývoj dítěte 
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v různých stupních vývoje. Touto problematikou se dlouhodobě zabývá především Richard 
Green, ředitel výzkumu a vedoucí Kliniky gender studií v londýnské nemocnici Charring 
Cross. V roce 1978 publikoval studii, ve které rozebíral případy 18 dětí, jejichž rodič 
byl transsexuální. Dospěl k závěru, že žádné z dětí nesplňovalo kritéria pro diagnostiku 
poruchy pohlavní identity ani transvestitismu. Tři děti se staly kvůli transsexualitě rodiče 
krátkodobě terčem posměchu vrstevníků. Ostatní nepocítily žádný problém. Pro to, co 
se děje s rodiči, projevily dostatečné pochopení. Autor uvedl i názory některých dětí:

Jim je frajer. Jediný, co mu chybí k dokonalosti, je penis. (16letý chlapec s rodičem FtM)

Můj táta se nechá operovat. Bude z něj žena. Nevadí mi to. (11letá dívka, rodič MtF)

Linda chce bejt ženská, chce začít nový život. Dřív jsem tomu úplně nerozuměl, teď už 
vidím, že musí bejt jako ženská šťastná, tak to beru. (7letý chlapec s rodičem MtF).

Po plastické operaci se změní v muže. Říká, že Bůh udělal při jeho narození chybu. 
(9letý chlapec, rodič FtM)

Jednou z dalších je studie dětí rodičů, kteří podstoupili pohlavní přeměnu, jejíž výsled-
ky byly poprvé uvedeny v rámci symposia HBIGDA (Etner, 1999). Formou dotazníku, 
administrovaného terapeutům v adresáři HBIGDA pracujícím s transsexuálními klienty, 
zjišťovali míru ohrožení a možnost pomocných kroků pro děti v různých věkových ob-
dobích. Byly hodnoceny také dojmy lékařů ohledně škodlivých a prospěšných aspektů 
objasnění skutečnosti přeměny dětem. Předběžné výsledky tohoto průzkumu se podle 
autorů shodují s předpoklady vytvořenými na základě klinické zkušenosti. Dětem se daří 
celkově lépe, pokud konverze rodiče nastane v mladším věku dítěte. Terapeuti se shodli 
i na tom, že odkládání přeměny na starší věk a zatajování skutečnosti staví děti do složitější 
situace. Výjimkou je období pozdní puberty, kdy většina terapeutů doporučuje vyčkat 
do dospělosti dětí. Celkově dospěli respondenti ke shodě v tom, že na dítě mají větší vliv 
jednotlivé projevy vztahu rodičů a uspořádání rodinného systému než sama přeměna. 
Takové okolnosti, jako jsou náhlé odloučení od měnícího se rodiče, nepodporování 
členy rodiny, konfl iktní vztah rodičů a neschopnost rodiny spolupracovat, mohou dítě 
podstatným způsobem ohrozit ve schopnosti adaptace.

V San Franciscu pracuje při Centru pro alternativní rodiny podpůrná skupina trans-
gender rodičů. Na svých webových stránkách (www.queer.org/afp/tgpmyths.html) se 
snaží vyvracet některé mýty, spojované s transsexualitou rodičů.

Mýtus 1: Transsexuální rodiče poznamenávají své děti.
Ne, děti spíše poznamenává transfobie společnosti.

Mýtus 2: Děti nemohou nést úděl spojený s přeměnou pohlaví rodiče.
Existuje však mnoho rodin, v nichž se průběžně diskutuje o problémech pohlavní přeměny rodiče 
a ve kterých je možné reagovat pružně na potřeby dítěte.

Mýtus 3: Transsexuální rodiče musí být ideální.
Ne, dělají stejné chyby jako všichni ostatní, ale protože jsou často středem pozornosti, tyto chyby se 
mohou zdát většími, než opravdu jsou.
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Dále pak členové této podpůrné skupiny uvádějí, že rodiny s transsexuální členy 
potřebují především: prostor ke vzájemnému setkávání se, osvětu společnosti, modely 
rolí, informace, rovnoprávnost a vyjmutí transsexuality ze seznamu duševních poruch. 
Transsexualita by měla být považována za lékařsky sporný problém, ne za duševní 
nemoc.

Transsexuální rodič, na vrcholu zmatku a starostí nad tím, jak přijmout svou vlastní 
dysforii, se pokouší dozvědět, jak by mohl zmenšit obavy svých dětí, manželky a přá-
tel. Každá manželka či manžel budou pochopitelně zděšeni, když jejich partner začne 
tvrdit, že je opačného pohlaví. Není možné nutit je k tomu, aby tuto situaci rychle 
pochopili a bezpodmínečně přijali. To by byl špatný začátek vaší přeměny. Mělo by jít 
o rozumný proces, podporovaný poradci, psychology a přáteli. Nemůžete se pokoušet 
o udržení vztahu s dětmi, nebudete-li mít jejich náklonnost. (Lynn, cit. dle uvedených 
webových stránek)

Já sama jsem problém s transsexualitou nechtěla radikálně řešit vůbec. Měla jsem 
strach, že mě nebude nikdo přijímat, že mnou budou všichni opovrhovat, že nikdy ne-
budu mít vlastní děti. Ale ta touha být na druhém břehu je obrovská a ten pocit křivdy, 
že to tak není, je nesdělitelný. (Andrea, biologický otec čtyř dětí)

I v naší republice existuje stále více rodin, v kterých transsexualita rodiče nerozdělila. 
I tam, kde došlo k rozvodu, zůstává v těchto rodinách transsexuální rodič po přeměně 
pohlaví v dobrém kontaktu se svým dítětem. Je to možné kromě jiného i díky narůstající 
informovanosti společnosti a díky spolupráci a podpoře některých rodinných terapeutů, 
dlouhodobě se zabývajících touto problematikou. Pod vedením dr. Zdeňka Riegra se 
již mnoho let scházejí rodiny, ve kterých jeden rodič je transsexuální, v klubu určeném 
těmto rodinám.

Dle Riegra (2001) setkání s rodinami, v nichž jeden z rodičů je transsexuální, přináší 
mnoho inspirací a zároveň otázek. Jsou to ostatně otázky, které si kladou i sami rodiče – 
a svědčí o tom, že dokáží přiměřeně refl ektovat svoji nelehkou životní situaci. Autor se 
pokusil o vymezení těchto otázek.

Především se na základě jeho zkušeností potvrdilo, že se téma transsexuality v rodině 
zvýrazňuje v okamžiku, kdy se transsexuální rodič rozhoduje o změně pohlaví – přičemž 
pro jeho děti je v podstatě jedno, zda jde „jen“ o změnu exteriéru (například z mužského 
oblékání a vůně na oblékání a vůni ženskou), nebo zda jde i o změnu operativní. Tato 
situace v rodině vyvolává otázky, které lze rozdělit do pěti okruhů:

Jak zapůsobí změna pohlaví v intrapsychickém světě transsexuálního člověka: má  
změna pohlavního orgánu nějaký vliv na jeho rodičovskou roli (případně i její pro-
žívání)?
Co změna pohlaví vyvolá vzhledem k okolí – k okresu, městu, obci, kmeni (kde, jak  
známo, snaha o ochranu nejlepších zájmů dítěte bývá jedním z argumentů vznáše-
ných proti transsexuálním rodičům)? S tím pak souvisejí i další otázky, především to, 
jak o své či partnerově transsexualitě informovat rodiče a příbuzné, jaké lze očekávat 
reakce okolí a zda je třeba se na ně připravit a jak, zda může reakce okolí negativně 
zasáhnout děti a zda tedy na tyto reakce mají být připraveny a jak.
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Jak zapůsobí změna pohlaví na partnera transsexuálního rodiče? Ovlivní jejich vzájem- 
nou komunikaci a změní partnerovo působení na děti, příbuzné a blízké okolí (třeba 
v takové podobě, že bude bránit kontaktům transsexuálního rodiče s dítětem)?
Co dělat, aby transsexuální rodič při změně pohlaví neohrozil svoje děti a nepřišel  
o ně (tj. aby také jeho děti nepřišly o něho, o svého rodiče)? K tomu patří následující 
doplňující otázky: zda transsexualita jednoho z rodičů ohrožuje sexuální identitu 
a sociální postavení dítěte, zda ho nezbavuje modelu identické sexuální role, zda by 
to nemělo být důvodem k zamítnutí žádosti o přeměnu pohlaví, dále pak otázka, 
co způsobí absence jednoho pohlaví rodičů (když rodiče jsou stále dva) a zda nemá 
z těchto důvodů transsexuální rodič se změnou pohlaví počkat, až dítě odroste.
Další otázky vznikají v případě, když se ke změně pohlaví transsexuální rodič rozhod- 
ne: jak by na tomto rozhodnutí měl s ním spolupracovat druhý rodič dítěte (dětí), 
jaký věk dítěte je nejvhodnější pro realizaci změny pohlaví rodiče (přičemž autor sem 
řadí i změnu exteriéru), jak to dětem – s ohledem na jejich věk – říci a jak sdělení 
uspořádat, a nakonec i otázka, jak po operaci (změně exteriéru) vystupovat před dětmi 
a – například – jaké od nich žádat oslovování.

Tyto okruhy otázek vyplynuly z klinické zkušenosti práce s rodinami, které řešily 
transsexualitu jednoho z rodičů. Již tím, jak svoje otázky tyto rodiny zaujatě vyjadřují, 
přispívají dle Riegra k řešení svého problému. Autor se domnívá, že ke změně pohlaví 
se většinou rozhodují velmi uvážlivě – a to i přesto, že je jejich situace nesmírně bo-
lestná, protože procházejí nepřestávající krizí, vyvolanou pobýváním „ve vlastním těle, 
obrostlém cizí kůží“. Autor vidí řešení uvedených problémů v tom, že subsystém rodičů 
má díky svým aktivně defi novaným otázkám ujasněny a komplementárně realizovány 
svoje funkce – a to samozřejmě i s refl exí funkcí tzv. tradičně „mužských“ a „ženských“ 
(otcovských a mateřských). A také v tom, že se rodiče neuzavírají přirozeným transakcím 
nejen na „pevnině svého ostrova rodiny“ (Rieger a Vyhnálková, 2001), ale i se světem za 
jeho hranicemi.

Významným úkolem rodiny, jejíž jeden z rodičů je transsexuální, je tudíž:

jasné vymezení kontaktového rozhraní (vymezení mezi jednotlivými členy rodiny),  
zejména mezi rodiči,
věku dětí odpovídající transparentnost situace transsexuálního rodiče a rodičů vůbec  
(netabuizovat toto téma!),
možnost průběžných konzultací o situaci s odborníkem (nejlépe rodinným tera- 
peutem).

V takových případech není důvod bránit změně pohlaví transsexuálního rodiče. 
V rodinách, které mají přiměřeně defi novanou pozici transsexuálního rodiče, není příliš 
pravděpodobné, že by transsexualita rodiče způsobovala psychická traumata či nežádoucí 
změny v psychickém stavu jejich dětí (Rieger, 2001).

Závěrem tedy lze konstatovat, že na základě klinické zkušenosti i na základě několika 
málo výzkumů proběhlých zatím v této oblasti se zdá, že přeměna pohlaví rodiče ne-
ovlivní žádným způsobem pohlavní identitu dítěte ani jeho sexuální orientaci, nemusí 
být dokonce ani psychicky traumatizujícím faktorem ve vývoji dítěte. Přeměna pohlaví 
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rodiče samozřejmě není neutrální záležitostí v životě dítěte, zdá se však, že odklad a za-
tajování skutečnosti staví dítě do většího rizika než přeměna sama. Podpůrné kroky 
v případě těchto rodin zahrnují ochranu dítěte v procesu pohlavní přeměny jeho rodiče, 
spolupráci jednotlivých členů rodiny, udržování kontaktu mezi oběma rodiči, převzetí 
aktivní role širší rodinou. Z hlediska rodinného poradenství je třeba klást důraz na jasné 
vymezení kontaktového rozhraní mezi rodiči, je třeba děti informovat přiměřeně je-
jich věku a umožnit setkávání rodin s transsexuálním členem mezi sebou a s odborníky. 
Transsexuální rodiče mohou být plnohodnotnými rodiči i po přeměně pohlaví a děti 
jsou schopny své rodiče chápat a poskytnout jim adekvátní oporu. Současně lze předpo-
kládat, že se zlepšujícím se diagnostickým a terapeutickým servisem spolu s narůstající 
informovaností společnosti bude případů, kdy se transsexuální člověk stává rodičem ve 
své původní pohlavní roli, ubývat.
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14. TRANSSEXUALITA A PRÁVO

O. Pechová, V. Raichlová, I. Procházka

14.1 TRANSSEXUALITA A ČESKÉ PRÁVO

Současná společnost a právo zpravidla rozlišují pouze dvě pohlaví, přičemž ne-
existuje právní defi nice těchto pojmů. To znamená, že defi nice pohlavní příslušnosti je 
ponechána mimoprávním disciplínám, které tím staví před velmi komplikovaný problém. 
Pohlaví má dvě základní dimenze, kterými jsou biologické pohlaví a pohlaví psycholo-
gické, které bývá označováno jako gender. Mezi těmito dvěma aspekty existují poměrně 
komplikované vztahy, které však právo refl ektuje jen v omezené míře. Právní předpoklad 
existence dvou jasně oddělených pohlaví neodráží nejrůznější formy genderové dysforie 
a může vést k řadě společenských problémů, právních sporů a nejasností.

O pohlavní příslušnosti jedince se rozhoduje deklaratorně při narození podle fy-
zického zjevu novorozence zápisem do matriky a následným vystavením rodného listu 
a čísla podle pozorování zevních pohlavních znaků. Z hlediska společenského a práv-
ního je cílem přeměny pohlaví nastolení takového právního stavu, s nímž se jedinec 
ztotožňuje. Pochopitelně nedojde k úplné biologické změně všech aspektů pohlaví 
(například gene tické pohlaví je nedotčené). Za rozhodující pro umožnění právní pře-
měny se v praxi považuje zejména vymizení reprodukční schopnosti, byť tento právní 
názor není v české legislativě jednoznačně zakotven. Z hlediska práva jedince na sou-
kromý život (viz rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v případě Goodwin 
versus Velká Británie) je třeba s transsexuálními lidmi zacházet v souladu s pohlavím, 
se kterým se identifi kují.

Změna pohlavní příslušnosti pak může vyvolat několik právních otázek:

Dochází-li ke změně pohlavní příslušnosti, nastává zpětně nebo od daného okamžiku? 
Jsou předcházející zápisy v matrice vadné? 
Pokud bylo uzavřeno v minulosti manželství, bylo uzavřeno platně? 
Je tato osoba správně zapsána v rodných listech dětí? 

Případná přeměna pohlaví nezpochybňuje správnost deklatorního prohlášení pohlavní 
příslušnosti při porodu. V této době není ani možné rozpoznat případnou budoucí gen-
derovou dysforii. Proto také osoba daného pohlaví před změnou pohlaví zcela oprávněně 
může uzavírat sňatek, stávat se rodičem dítěte apod. a tyto právní úkony, které uzavřela 
ve svém původním pohlaví, nejsou zpochybněny.

Pokud se transsexuální osoba rozhodne požádat o přeměnu pohlaví a podstoupí 
příslušnou léčbu, pak po provedené operaci může pacient požádat o změnu zápisu 
jména, příjmení a pohlaví v matrice podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jmé-
nu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. Svoji žádost musí doložit 
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potvrzením odborného lékaře z oboru sexuologie o provedení úplné změny pohlaví. 
V matrice je pak ve sloupci „Dodatečné zápisy a změny“ zapsána změna jeho pohlavní 
příslušnosti.

Provedená právní změna však nemůže mít zpětné účinky. V případě, že by o takovou 
změnu žádal ženatý muž nebo vdaná žena, je třeba, aby nejpozději před rozhodováním 
o schválení chirurgických zákroků bylo toto manželství rozvedeno. Vcelku pochopitelně 
mnoho lékařů však požaduje rozvedení manželství již před vlastním rozhodnutím o prove-
dení přeměny pohlaví. Jinak by totiž došlo k paradoxní situaci platného manželství dvou 
osob stejného pohlaví, protože v našem právním řádu neexistuje zákonné ustanovení, 
které by rušilo platnost takového manželství.

Transsexuální lidé mají po dokončení přeměny pohlaví právo na vystavení nových 
dokladů totožnosti a přidělení nového, pohlavně příslušného rodného čísla. Vyhláška 
Ministerstva školství č. 223/2005 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů umožňuje 
v paragrafu 3 odstavec 6 vystavení stejnopisu dokladu o vzdělání, který obsahuje jméno, 
příjmení a rodné číslo v souladu se stavem ke dni vydání stejnopisu. Dosavadní doba 
zaměstnání se započítává pro výpočet důchodu, přičemž pro odchod do důchodu je 
relevantní přijaté právní pohlaví. Bohužel však stále zůstává problém s komplikovaným 
vystavováním a prokazováním některých důležitých soukromoprávních listin.

Rodičovský zápis při narození případného potomka transsexuálního rodiče se rovněž 
nemění. Matkou zůstává vždy žena, která dítě porodila (přestože se stala následně mužem) 
a rovněž otcovská role je trvalá a daná systémem tří paternitních domněnek (tedy právním 
standardem určujícím, kdo je prohlášen za otce dítěte). Znamená to, že transsexuální lidé 
zůstávají rodiči se všemi právy a povinnostmi.

Jestliže někteří terapeuti požadují, aby se transsexuální lidé, pokud jsou rodiči, před 
zahájením přeměny pohlaví vzdali svých rodičovských práv, pak tento požadavek nemá 
oporu v zákoně č. 94/1963 Sb., zákon o rodině, který termín vzdání se rodičovských 
práv nezná. Bezesporu je oprávněná snaha terapeuta i pacienta hledat a pokusit se nalézt 
takové řešení situace, které omezí na minimum nepříznivý vliv přeměny pohlaví na 
vývoj jeho/jejích potomků. Na straně druhé nemělo by docházet k případům, kdy jsou 
transsexuální rodiče bezdůvodně separováni od svých dětí, což bývá někdy požadováno 
ze strany pracovníků odborů sociálně právní ochrany dětí.

Trestní zákon nijak nepostihuje projevy a chování transsexuálních osob. Nicméně 
jejich zjev, vystupování a chování, které jsou v rozporu s jejich právním pohlavím, jim 
mohou přinášet obtíže v kontaktu s policií či úřady. Proto jim v případě jejich žádosti 
může být vystaven odborný nález, že jsou v lékařské péči a že jejich chování je v souladu 
s jejich pohlavní identitou. V minulosti někteří transsexuální lidé byli trestně stíháni, 
pokud nerespektovali odlišnou hranici povoleného homosexuálního pohlavního styku 
podle tehdejšího § 244 trestního zákona, která byla 18 let. V roce 1990 byla však zrov-
noprávněna věková hranice pohlavního styku heterosexuálního i homosexuálního, a to 
na 15 let.

K problému transsexualismu se konkrétně vyslovuje především § 27a zákona 
č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, kde se v odstavci jedna uvádí: „Lékařské zásahy do 
reprodukčních schopností jednotlivců (…) a zákroky u transsexuálů se provádějí pouze 
na žádost osoby, u níž mají být provedeny, a po schválení odbornou komisí, kterou 
tvoří právník, nejméně dva lékaři se specializací v příslušném oboru a dva další lékaři 
nezúčastnění na provádění lékařského zásahu.“ Před podáním žádosti musí být osoba 
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náležitě informována lékařem s upozorněním na rizika a případné nepříznivé důsledky 
s ním spojené. Nevýhodou této právní úpravy je její malá propracovanost, takže mohou 
vznikat různé nejasnosti ohledně statutu a pravomocí této odborné komise.

Transsexuality se rovněž dotýká § 17 zákona č. 133/2000 Sb., zákona o evidenci 
obyvatel. Tento paragraf uvádí změnu pohlaví jako důvod k žádosti o změnu rodného 
čísla, tak aby bylo v souladu se zvoleným pohlavím. Systém rodných čísel je dlouhodo-
bě kritizován vzhledem k tomu, že rodné číslo umožňuje každému zjistit osobní údaje 
zejména pak pohlaví a věk. K zákonům přímo se dotýkajícím pohlavní identity by mohl 
brzy přibýt i již řadu let připravovaný antidiskriminační zákon.

Zdravotní péče o transsexuální pacienty je u nás plně hrazena zdravotními pojišťov-
nami. Pacienti doplácejí částečnou úhradu na některé hormonální léky, plně si hradí 
kosmetické výkony – například epilaci, augmentaci prsů či vložení varletních protéz. 
Některé snahy o odmedicinalizování problému transsexuality ze strany pacientů mohou 
podpořit názor, že by se mělo jednat o péči hrazenou, neboť pokud by se opravdu nejed-
nalo o zdravotní poruchu, pak je oprávněný požadavek, aby si veškeré fi nanční náklady 
hradil pacient. Požadavek, aby hormonální a chirurgická léčba byla hrazená, se ovšem 
objevuje především mezi lidmi považujícími operativní léčbu za nedostatečně prověřenou 
a spornou, přičemž však toto stanovisko odporuje faktům zjištěným výzkumy efektivity 
léčby transsexuálních osob.

V posledních letech došlo k několika pokusům o změnu právní úpravy v oblasti 
transsexuality tak, jak je uvedena v současném zákonu o péči o zdraví lidu. Tyto pokusy 
nebyly úspěšné, přičemž kvalita některých návrhů byla velmi sporná. Ve většině verzí 
navrhované novely stanovovaly různá kritéria, která vzbuzovala podezření o tom, zda 
jsou tyto návrhy v souladu s českým a evropským právem. Jelikož je dlouhodobě zřej-
mé, že bude muset být zásadně novelizován či nahrazen současný zákon o péči o zdraví 
lidu, tak lze očekávat, že dojde i k novelizaci ustanovení upravujícího provádění zákroků 
u transsexuálních osob. Nezbývá tedy než doufat, že nová úprava bude po medicínské 
i právní stránce vyhovující.

V souvislosti s předchozími návrhy nové právní úpravy se objevila oprávněná kritika, 
a to jak z řad odborníků lékařských i nelékařských oborů, tak ze strany samotných trans-
sexuálních klientů. Tato kritika vycházela ze srovnání navrhované úpravy se standardy 
HBIGDA a se zkušenostmi z klinické praxe a týkala se především věkových hranic pro 
zahájení léčby a absolutních kontraindikací změny pohlaví. Některé navržené požadavky 
byly odborně i právně sporné a vedly by k výraznému zhoršení dosavadní situace.

Specifi cký problémem je zahájení somatické léčby u osob mladších 18 let. Podle 
mezinárodně uznávaných a respektovaných doporučení je totiž možno, aby adolescenti 
obdrželi hormony zpožďující pubertu hned, jakmile začaly pubertální změny. Použití 
maskulinizujících a femininizujících hormonů je možné od věku 16 let, vlastní operativní 
zákroky pak od 18 let. Například Cohen-Kettenis uvádí, že v Holandsku v několika ne-
zpochybněných případech zahájili hormonální terapii transsexuálů již během adolescence 
před osmnáctým rokem věku (Cohen-Kettenis 1994). Zejména u transsexuálů MtF tak 
došlo k blokování rozvoje nevratných maskulinních změn. Naše zkušenosti tento před-
poklad jednoznačně potvrzují.

Český právní systém je v přístupu k transsexuálním lidem poměrně vstřícný a je 
v zásadě v souladu se současnými standardy v oblasti lidských práv i zdravotní péče. Zů-
stávají zde však některé právní nejasnosti, například v oblasti statutu a pravomocí komisí 
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zřízených zákonem o péči o zdraví lidu. Tyto nedostatky by mohly napravit připravované 
právní úpravy, ale je třeba, aby se na jejich přípravě podíleli odborníci dobře seznámení 
s problematikou. Některé dřívější pokusy v tomto směru totiž jasně ukázaly, že neodbor-
né zásahy do současné legislativy mohou vést ke vzniku právních paskvilů odporujících 
současnému stavu práva i medicíny.

14.2  TRANSSEXUALITA V KONTEXTU EVROPSKÉHO PRÁVA

Po roce 1989 se Česká republika postupně integrovala do evropských struktur 
a chápání lidských práv se u nás začalo vyvíjet v kontextu právních standardů obvyklých 
v demokratických zemích Evropy. Postavení transsexuálních osob u nás bylo právně 
upraveno již za komunistického režimu; bylo možné podstoupit chirurgickou i právní 
změnu pohlaví, což ještě v sedmdesátých a osmdesátých letech v řadě evropských zemí 
možné nebylo. Nicméně nebyla zde zakotvena ochrana před diskriminací, tedy ochrana 
před neodůvodněným znevýhodňováním transsexuálních lidí.

To se však postupně mění, neboť situace v České republice je ovlivňována jak člen-
stvím v Evropské unii, tak i členstvím v Radě Evropy. Ačkoliv jsou obě tyto roviny často 
ztotožňovány, jedná se o zcela odlišné, na sobě nezávislé subjekty. Vzhledem k významu, 
který jak Rada Evropy, tak i Evropská unie a zejména jejich soudní instituce sehrály 
v prosazování práv transsexuálních osob, budu se v tomto textu věnovat oběma. Pozor-
nost zaměřím zejména na tři základní témata, kterými jsou diskriminace v zaměstnání, 
právo na manželství a rodinný život a právo na přiměřenou léčbu. Dále uvádíme soudní 
rozhodnutí v otázce odchodu do důchodu a také problematiku právní změny pohlaví 
u osob, které nepodstoupily operativní změnu pohlaví.

14.2.1 RADA EVROPY

Na úrovni Rady Evropy je ochrana lidských práv zakotvena v Úmluvě o ochraně lidských 
práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“), ke které se tehdejší Československo 
připojilo v roce 1991. Tato Úmluva zároveň zřizuje Evropský soud pro lidská práva 
(ESLP) sídlící ve Štrasburku, který je příslušný posuzovat stížnosti na porušení Úmluvy 
ze strany signatářských států. Zákaz diskriminace je upraven v článku 14, podle kterého 
„Užívání práv a svobod přiznaných touto Úmluvou musí být zajištěno bez diskriminace 
založené na jakémkoli důvodu, jako je pohlaví, rasa, barva pleti, jazyk, náboženství, 
politické nebo jiné smýšlení, národností nebo sociální původ, příslušnost k národnostní 
menšině, majetek, rod nebo jiné postavení.“

Výčet diskriminačních důvodů uvedených v Úmluvě je považován vzhledem k for-
mulaci „nebo jiné postavení“ za demonstrativní a v průběhu let poskytl ESLP ochranu 
i některým dalším diskriminačním důvodům, jako jsou například sexuální orientace, 
zdravotní postižení či příslušnost k profesní skupině. Stížnost k ESLP lze podat pouze 
v případě, že byly vyčerpány všechny vnitrostátní právní prostředky včetně stížnosti 
k Ústavnímu soudu. U ESLP si nelze stěžovat pouze na ochranu před diskriminací, ale 
vždy jen na ochranu před diskriminací při uplatňování některého z práv zakotvených 
Úmluvou. V případě transsexuálních osob je nejčastěji podávána stížnost na diskriminaci 
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v souvislosti s porušením práva na soukromý a rodinný život zakotveného v článku 8 
Úmluvy. Tento článek doslova uvádí:

Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a ko-1. 
respondence.
Státní orgán nemůže do výkonu tohoto práva zasahovat kromě případů, kdy je to 2. 
v souladu se zákonem a nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpeč-
nosti, veřejné bezpečnosti, hospodářského blahobytu země, předcházení nepokojům 
a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných.

Diskriminace v právu na soukromý život

U ESLP se v průběhu let objevilo několik případů týkajících se stížnosti na státy, které 
neumožňovaly právní změnu pohlaví. Žalující strany se v nich odvolávaly na porušení 
článku 8 Úmluvy. Jednalo se o rozhodnutí ve věci Rees versus Velká Británie (1986), 
Cossey versus Velká Británie (1990), B. versus Francie (1992), X, Y a Z versus Velká 
Británie (1997), Sheffi  eld a Horsham versus Velká Británie (1998). V průběhu těchto 
soudních jednání nepanovala mezi soudci jednota o tom, zda neprovádění právní změny 
pohlaví představuje porušení článku 8 Úmluvy. Převládl nicméně názor, že se jedná o pro-
blém, který spadá do sféry volného uvážení jednotlivých států, tedy že záleží na každém 
jednotlivém státu jakým způsobem tuto problematiku upraví (Bobek, Boučková a Kühn 
2007). Přesto došlo již v případě B. versus Francie (rozsudek ESLP ze dne 25. 3. 1992, 
stížnost č. 13343/87) k odsouzení tehdejší právní praxe ve Francii, avšak tento verdikt 
byl odůvodněn jejími konkrétními specifi ky a nikoliv obecně právem na právní změnu 
pohlaví.

Až rozhodnutí v případě Goodwin versus Velká Británie (rozsudek ESLP ze dne 
11. 7. 2002, stížnost č. 28957/95) vedlo k zásadnímu přehodnocení předchozí judikatury 
ESLP. V tomto případě byla opět vedena žaloba proti Velké Británii z důvodu odmítání 
změny právního pohlaví. Velký senát ESLP jednohlasně rozhodl, že byly porušeny články 
8 (právo na respektování soukromého a rodinného života) a 12 (právo uzavřít manželství) 
Úmluvy. ESLP v rozsudku výslovně prohlásil, že změna právního statusu u transsexuál-
ních osob nenarušuje žádný veřejný zájem, zatímco její odpírání výrazně zasahuje do 
lidských práv transsexuálních osob. Jednalo se o zlom v dosavadní judikatuře, a proto 
ESLP v tomto rozhodnutí rozsáhle popsal příčiny, které vedly k vynětí transsexuality 
z oblasti volného uvážení jednotlivých států (Bobek, Boučková a Kühn, 2007). Roz-
hodnutí mělo mimo jiné také významný dopad na britské právo, neboť vedlo k přijetí 
zvláštního a poměrně kvalitně zpracovaného zákona upravujícího situaci transsexuálních 
a transgender osob (Gender Recogniton Act).

Právo na adekvátní léčbu

Rozsudkem v případu Goodwin versus Velká Británie ESLP zakotvil právo transsexuál-
ních lidí, aby nebyli v soukromém životě diskriminováni a mohli dosáhnout změny práv-
ního pohlaví. Stále však ale zůstával problém v tom, že některé evropské země odmítaly 
provádět operativní změny pohlaví či kladly v tomto směru značné právní překážky. Tato 
situace panovala celých deset let po rozpadu Československa na Slovensku; trvale a dlou-
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hodobě byla zastávána i dalšími zeměmi, zejména pak Portugalskem, Řeckem a Litvou. 
Jelikož v těchto zemích nebylo možné legálně podstoupit změnu pohlaví, tak se tím také 
do značné míry vyhnuly tomu, aby musely akceptovat práva transsexuálních lidí.

Ve většině evropských zemí také přetrvával problém s neochotou zdravotních pojiš-
ťoven proplácet náklady na chirurgické zákroky spojené s léčbou transsexuálních osob 
z veřejného zdravotního pojištění. Problém platby ze strany poskytovatele zdravotní-
ho pojištění řešil ESLP v případě Van Kück versus Německo (rozsudek ESLP ze dne 
12. 6. 2003, stížnost č. 35968/97). Stěžovatelce (německé MtF) bylo na základě návr-
hu zdravotní pojišťovny soudně odmítnuto hrazení příslušných operativních zákroků. 
Německý soud svoje rozhodnutí odůvodnil tím, že se v jejím případě jedná o atypický 
případ transsexuality, který je možné léčit jinak než operativním zákrokem, který žada-
telce doporučovala ošetřující lékařka. Žadatelka podstoupila zákrok na vlastní náklady 
a proti předchozímu rozhodnutí se dále bránila soudní cestou. Případ se nakonec dostal 
až k ESLP, který rozhodl, že se jednalo o porušení článku 6 Úmluvy (právo na spravedlivý 
proces) a článku 8 Úmluvy (právo na soukromý a rodinný život) a německý soud nebyl 
oprávněn rozhodovat, zda je u žadatelky zákrok nezbytný. Jelikož u ní byla diagnostiková-
na transsexualita a její léčba podstoupením takzvané změny pohlaví je nyní již standardní, 
nemá pojišťovna ani soud právo odmítnout hrazení těchto nákladů.

K dalšímu zásadnímu rozhodnutí týkajícího se poskytování lékařské péče došlo 
v září 2007, kdy ESLP v případu L. versus Litva (rozsudek ze dne 11. 9. 2007, stížnost 
č. 27527/03) rozhodl ve prospěch stěžovatele (litevského FtM). Litevské úřady bránily 
žadateli v podstoupení plné změny pohlaví s odůvodněním, že tato problematika není 
zatím zákonem upravena. Zároveň však litevské úřady nepodnikaly dostatečné kroky 
k tomu, aby takovou právní úpravu přijaly, přičemž se odvolávaly na fakt, že přijetí nebo 
nepřijetí takové úpravy je záležitost spadající do oblasti volného uvážení každého státu. 
ESLP rozhodl, že tento postup Litevské republiky porušuje článek 8 Úmluvy (právo na 
soukromý a rodinný život). Tento rozsudek navazuje na právní názor vyslovený ESLP 
v případu Van Kück versus Německo v tom smyslu, že právní obstrukce bránící v pro-
vedení změny pohlaví jsou v rozporu s lidskými právy transsexuálních osob.

Sporná témata

Zatímco ve čtyřech výše uvedených oblastech již panuje poměrně značná právní shoda, tak 
v některých jiných oblastech zůstávají problematické body, které se pravděpodobně stanou 
předmětem dalších právních diskusí. Především zde je otázka umožňování právní změny 
pohlaví u osob, které nepodstoupily chirurgické zákroky vedoucí k plnému a nevratné-
mu zbavení plodnosti, což je podmínkou téměř ve všech evropských zemích. Výjimku 
v tomto směru tvoří zejména Velká Británie, jejíž Gender Recogniton Act přijatý v roce 
2004 tuto podmínku nevyžaduje. K Velké Británii se na jaře 2007 připojilo Španělsko, 
jehož zákon o změně pohlaví umožňuje změnu právního pohlaví i u osob, které nemohou 
podstoupit operativní zákroky. Lze tedy očekávat, že i v dalších evropských zemích se 
bude rozvíjet diskuse na toto téma. Kdy a zda se však objeví i v celoevropském měřítku, 
tak to je otázka, na kterou dnes asi nikdo nezná odpověď.

Dalším velmi specifi ckým problémem je postavení transsexuálních osob ve vazbě a ve 
výkonu trestu. Tento problém se týká jen velmi malé části transsexuální populace, ale pro 
dotčené osoby je to problém mimořádně zásadní. Většina transsexuálních lidí neporušuje 
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zákon, a tudíž je jen malá pravděpodobnost, že se dostanou do takové situace. Na straně 
druhé takovou situace nemůže nikdo vyloučit, a to vzhledem k existenci neúmyslných 
trestných činů a možnosti justičních omylů. Tato oblast je nesmírně problematická, neboť 
zahrnuje tři dosti odlišné základní situace, a to v závislosti na tom, v jaké fázi léčby by 
byl transsexuální člověk zbaven svobody. Zatím je řešení tohoto problému plně na uvá-
žení jednotlivých států. Nelze ale vyloučit, že by se v budoucnu mohla stát předmětem 
soudního rozhodnutí ESLP, neboť za určitých okolností by mohl být postup některého ze 
smluvních států považován za porušení článku 8 respektive článku 3 Úmluvy, podle kte-
rého nikdo nesmí být podrobován nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu.

14.2.2 EVROPSKÁ UNIE

Na úrovni Evropské unie se právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace opírají zejména 
o antidiskriminační směrnice přijímané postupně od 70. let. Pro ochranu transsexuál-
ních osob jsou klíčové směrnice o rovnosti žen a mužů, zejména pak směrnice Rady 
76/207/EHS o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy pokud jde o přístup 
k zaměstnání, odborné přípravě a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky. Tato 
směrnice ani další směrnice upravující zákaz diskriminace z dalších důvodů zákaz dis-
kriminace transsexuálních osob přímo nestanoví, takže nebylo zřejmé, zda a jak transse-
xualitu zařadit mezi dosavadní kritéria. Existovaly v zásadě tři možnosti: za prvé chápat 
transsexualitu jako zdravotní postižení, za druhé zahrnout transsexualitu pod diskriminaci 
z důvodu sexuální orientace či za třetí chápat transsexualitu jako diskriminaci z důvodu 
pohlaví. Pro právní postavení transsexuálních lidí se tedy stalo klíčovým rozhodnutí 
Evropského soudního dvora (dále jen ESD).

Diskriminace na trhu práce

Otázka diskriminace v zaměstnání je pro mnoho transsexuálních a transgender lidí velmi 
citlivá, přičemž ještě donedávna nebyl zákaz diskriminace transsexuálních osob upraven 
ani na úrovni Evropské unie, ani ve většině členských zemích. Zásadní obrat přineslo 
v květnu 1996 rozhodnutí ESD ve věci P. versus S. a Cornwall County Council (věc 
C-13/94, rozsudek ESD 1996, ECR I-2143). V tomto sporu byla projednávána žaloba 
britské občanky (MtF), která pracovala jako manažerka v oblasti vzdělávání a po podstou-
pení operativní změny pohlaví ji již nebylo umožněno nastoupit zpět do zaměstnání. ESD 
rozhodl, že v případě diskriminace z důvodu operativní změny pohlaví i transsexuality 
je třeba takový postup považovat za porušení evropského práva, a to konkrétně směrnice 
Rady 76/207/EHS. V této souvislosti rovněž vytvořil precedentní rozhodnutí, že diskrimi-
naci v zaměstnání na základě změny pohlaví je třeba považovat za diskriminací na základě 
pohlaví. Tím se transsexuálním lidem dostalo silné právní ochrany, neboť diskriminace 
na základě pohlaví je jednou z nejlépe propracovaných oblastí antidiskriminační politiky 
Evropské unie (Bobek, Boučková a Kühn, 2007).

Transsexuální lidé a důchodové zajištění

Otázka vyplácení důchodů transsexuálním lidem se objevila hned ve dvou rozhodnutích 
ESD. Ten se nejprve zabýval otázkou nemožnosti vyplácení vdovského důchodu trans-
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sexuálním lidem ve Velké Británii. Ve svém rozhodnutí v případu K. B. versus NHS 
Pension Agency (věc C-117/07, rozsudek ESD ze dne 7. 1. 2004, ECR-541) nakonec 
dal za pravdu žalující straně a rozhodl, že K. B. může ustanovit svého transsexuálního 
partnera příjemcem vdovské penze, což bylo její penzijní agenturou odmítáno. Toto 
rozhodnutí bylo přijato s ohledem na článek 141 Smlouvy o evropských společenství, 
zakotvujícím princip rovného odměňování pro muže a ženy, jehož porušení bylo v tomto 
případě shledáno.

Jestliže ESD již v roce 2004 vyřešil otázku vdovských důchodů, tak sporná zůstala 
otázka věku odchodu do důchodu. V roce 2006 byla právně řešena také otázka odchodu 
do důchodu v případě transsexuálních osob, kterou se v tomto roce zabýval jak ESD, tak 
i ESLP. V dubnu 2006 zveřejnil ESD svoje rozhodnutí ve věci Richards versus Secretary 
of State for work of pensions (věc C-423/04, rozsudek ESD ze dne 27. 4. 2006, ECR 
I-3585). V květnu téhož roku rozhodoval ESLP ve věci Grant versus Velká Británie (roz-
sudek ESLP ze dne 23. 5. 2006, stížnost č. 32570/03) a dospěl k podobnému hodnocení 
jako předtím ESD. Obě tato rozhodnutí podpořila právní názor, že věk odchodu do 
důchodu má odpovídat zvolenému pohlaví a nikoliv pohlaví stanovenému při narození 
(Bobek, Boučková a Kühn, 2007)

14.2.3 ČESKÉ PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ

Jak jsme ukázali v předchozím textu, tak evropské právní normy zaručují transsexuál-
ním lidem právní ochranu před diskriminací. V realitě je však jejich prosazení mnohdy 
značným problémem, neboť záleží na právní a společenské situaci v jednotlivých ze-
mích. V České republice máme tradici poměrně značného respektu k právu na soukromí 
a rodinný život transsexuálních lidí. Právní standardy stanovené ESLP rozhodnutím ve 
věci Goodwin versus Velká Británie byly v České republice respektovány již řadu let 
předtím.

Na straně druhé má Česká republika dlouhodobý problém se zavedením antidiskrimi-
nační legislativy, ke kterému se zavázala při přistoupení k EU. Existují sice některé dílčí 
právní úpravy, ale antidiskriminační zákon zatím přijat nebyl, přestože je již několik let 
připravován. Vládní návrh, který byl předložen do Poslanecké sněmovny na podzim 2007, 
přímo zmiňuje problematiku diskriminace na základě pohlavní identity. Jeho přijetí by 
tedy nejen obecně zpřehlednilo aplikaci evropských antidiskriminačních norem v čes-
kém právním prostředí, ale mělo by přímo dopad i na otázku práv transsexuálních osob. 
To by snad mohlo napomoci odstranit i další problém, kterým je zdlouhavé a mnohdy 
zmatečné rozhodování českých soudů. Současný stav totiž vede k nízké vymahatelnosti 
práva a nedůvěře občanů v právní řešení svojí situace.

V České republice podle dostupných informací nebyl vynesen žádný rozsudek ve věci 
diskriminaci transsexuálního člověka. To ale není rozhodně způsobeno tím, že by u nás 
k diskriminaci transsexuálních lidí nedocházelo. Tato oblast u nás sice není výzkumně 
zmapovaná, ale podle informací z transsexuální komunity se i u nás jedná o problém. Potíž 
je však v tom, že transsexuální lidé se bojí vyhledat právní ochranu. S tímto se u nás setká-
váme i u jiných diskriminovaných skupin, a to pravděpodobně kvůli nízkému právnímu 
povědomí a výše zmíněné obecné nedůvěry v soudy. Obzvláště závažná je diskriminace na 
trhu práce, která sice zasahuje jen část transsexuální komunity, ale u některých dotčených 
osob může mít velmi zásadní psychické a sociální následky.
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14.2.4 ZÁVĚR

Ačkoliv Rada Evropy a Evropská unie představují dva odlišné a na sobě nezávislé subjekty, 
přesto existuje značná paralela mezi problémy a rozhodnutími ESLP a ESD. Přestože byly 
oba tyto soudy při rozhodování v otázce pohlavní identity z počátku dosti zdrženlivé, 
došlo v posledních zhruba patnácti letech především právě díky rozhodnutí těchto soudů 
k výraznému posunu ve prospěch práv transsexuálních a transgender lidí. Prosazení těchto 
právních zásad však vždy záleží také na jednotlivých státech a jejich soudním systému. 
Česka republika bohužel zatím patří mezi státy, kde ochrana před diskriminací dosahuje 
evropských standardů pouze částečně.
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15.  TRANSSEXUALITA 
A NÁBOŽENSKÁ VÍRA

H. Fifková

Je zřejmé, že řešení otázky transsexuality s sebou může nést velké množství 
komplikací, a to jak z hlediska zdravotního, tak i z hlediska psychologického či sociál-
ního a společenského. Věřící klienti se pak navíc ještě pohybují v mantinelech, které si 
vymezili v rámci svého náboženského přesvědčení, v prostoru, který jim je dán jejich 
náboženskou vírou a příslušnou církví, ke které se hlásí oni sami nebo jejich blízcí. 
Náboženská víra může v tomto případě přinést podstatnou pomoc, ale i ne nepodstat-
nou komplikaci. Protože jde o téma, kterým se jednotlivé církve zabývají spíše okrajově 
(pro jeho vzácnost) a nejednoznačně (pro jeho složitost), necháváme na tomto místě 
prostor pro názory lidí, kteří jsou z jistých důvodů povolaní se na téma transsexualita 
a víra vyjádřit.

Doc. Th Dr. Jiří Skoblík, Katolická teologická fakulta UK v Praze, ke stanovisku 
katolické církve vůči hormonálně chirurgickému připodobnění:
Protože jsou někteří transsexuálové podle vlastního vyjádření věřící katoličtí křesťané, 
zajímá je pochopitelně stanovisko jejich církve k invazivním terapeutickým metodám 
při řešení jejich obtíží, zejména k rekonstrukční operaci. Pokud jde o závazné stanovisko 
církve, žádné nebylo vydáno. Řada katolických bioetiků se k zmíněné operaci staví zá-
porně, protože popírá nezbytnost takových kroků. Jiní však takovou nezbytnost uznávají 
a upozorňují, že počet takto uvažujících kolegů stoupá. Samozřejmým předpokladem pro 
souhlas vůči hormonálně chirurgickému připodobnění je diagnostikovaná nezbytnost, 
nikoliv módní trendy.

V roce 2004 vydala Mezinárodní teologická komise dokument O člověku jako Božím 
obrazu, který má pro církev poradní charakter. V části, pojednávající o odpovědnosti 
za biologickou integritu lidských bytostí, zaujímá stanovisko k otázkám, souvisejícím 
s programem rekonstrukční operace.

Podle dokumentu někteří bioetici dovolují obětovat reprodukční schopnost mentální-
mu zdraví a zlepšení sociálních vztahů. Teologická komise však soudí, že k tak invazivním 
terapeutickým prostředkům není třeba sáhnout, protože mentální zdraví nebylo při poruše 
pohlavní identity bezprostředně ohroženo a skutečným potížím mohlo být pomoženo 
jiným způsobem. To by však někteří transsexuálové upozorněním na pokušení k suicidiu, 
které prakticky všichni prožívají, popřeli.

Diskuse kolem stanoviska teologické komise se patrně zaměří na otázku stupně ohro-
žení mentálního zdraví (s příslušnými důsledky). Někteří komentátoři dokumentu popřou 
vysoký stupeň naléhavosti a budou přesvědčeni, že skutečným potížím různého stupně 
lze pomoci méně drastickým způsobem než ztrátou reprodukční schopnosti. Oponující 
komentátoři budou vysoký stupeň naléhavosti včetně drastických opatření obhajovat 
a odvolávat se na to, že formulace dokumentu případy bezprostředního ohrožení men-
tálního zdraví zásadně nevylučuje.
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Dokument nepřímo vybízí k velké odpovědnosti příslušných odborníků při zvažování, 
zda je opravdu nezbytné připravit postiženého o jednu z podstatných, základních funkcí 
jeho fyzického fondu, čili zda jsou v konkrétním případě poruchy pohlavní identity 
opravdu splněny podmínky bezprostřední hrozby mentálního zdraví. Tato odpovědnost 
je nutná tím spíše, že odborná rutina by mohla u někoho vést k přílišným ústupkům 
vůči přáním klienta.

Jiří P. Štorek, farář církve evangelické:
Křesťanská víra znamená pro člověka velikou ochranu, závaznost i svobodu pro jeho 
svědomí. A společenství církve, ve které člověk žije, mu pomáhá k tomu, aby svou víru 
v Krista rozvíjel jako svou osobní důvěru a svobodnou odpovědnost při všem rozhodo-
vání. I v oblasti sexuální morálky nezdůrazňuje společenství církve především mravní 
normu, ale rozvoj lásky a úcty k Bohu, k bližnímu i k sobě jako Božímu stvoření. 
Nakonec to ale není kvalita osobní odpovědnosti a lásky, ale spolehnutí na nezměrnost 
a trvanlivost milosrdenství a lásky Kristovy, která dodává člověku sílu, aby se mravně 
rozhodoval a svou situaci ve vší její křehkosti řešil. Aby mohl transsexuální člověk při 
svém rozhodování vyloučit vzdor, vzpouru či agresi a nalézt reálné východisko, potřebuje 
takové církevní společenství, které právě jemu svou lásku a podporu projevuje a které 
jej nese. V takovém prostředí lásky a naděje se člověk rozhoduje s důvěrou a bez osobní 
křeče také poznává svou vlastní životní cestu. Takové spolupracující prostředí pak zralé 
rozhodnutí transsexuála podpoří a přijme. Ze své pastorační praxe vím, jak je důležitá 
úcta a respekt ke křehkosti člověka v takové situaci. Ale nejdůležitější je chránit a po-
vzbuzovat jeho víru, která ke svobodnému a odpovědnému rozhodnutí vede a pomáhá 
je nést po celý život.

Bohumil Baštecký, farář církve evangelické, který dlouhé roky působí ve vězeňství:
Jsem vězeňským kaplanem a s transsexualitou jsem se setkal právě ve vězení. V tomto 
prostředí si buď zvyknete druhého nehodnotit, nebo velice rychle spadnete mezi ty, pro 
které jsou trestaní všichni v jednom pytli. Zdánlivě paradoxně jsem se tu naučil být 
svobodný vůči kategorickým soudům. Jako protestant mám výhodu, církev nás neučí 
ani nepoučuje, jak přistupovat k odchylkám od normy. Nevýhoda je, že zůstat při hle-
dání normy sám se svým svědomím je namáhavější než nalistovat správnou stránku se 
správným postojem.

Dokonce se přiznám, že jsem vnímal svoje větší rozpaky vůči lidem homosexuálním 
než transsexuálním. Připadalo mi, že člověk s homosexuální orientací si může vybrat. Asi 
proto, že jsem tehdy pracoval v ženském vězení a že jsem viděl, jak se z heterosexuálních 
žen stávají homosexuální, protože objevily a poprvé zažily v partnerském vztahu něhu. 
Nadále si myslím, že ženská homosexualita se liší od mužské podobně jako se liší ženská 
sexualita od mužské, že ženy jsou pro zážitek něhy schopny lecčeho a že homosexualita 
není celistvý pojem, stejně jako není celistvý pojem „norma“, jen ty mé rozpaky nějak 
zmizely. Dnes se mi zdá, jako bych si o podobách sexuality skoro nic nemyslel, vnímám 
daného člověka, ať už je na tom sexuálně jakkoli, vnímám jeho osud, směr v životě 
a starosti a naděje.

Musím se vrátit do doby, kdy jsem si ještě něco myslel, abych mohl popsat svoje se-
známení s transsexualitou. Připadalo mi, jako by transsexuální ženy musely víc bojovat, 
víc jít za svým. Vůči sobě i vůči okolí. Ve vězení dvojnásob. Zamilovávaly se do spoluvě-
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zeňkyň, ale zamilovávaly se jako muži a musely své družky přesvědčovat, že jejich láska 
není homosexuální. Zklamávaly a byly zklamané.

Smyslem vězení je trest, který spočívá v omezení svobody. Nesvoboda a potřeba svo-
body jsou ve vězení všudypřítomné. Vyznání pocitu o vězni ve vlastním těle může znít 
někomu nadneseně, v prostředí věznice ale má svoji hloubku. A já občas vnímal, jak je 
toto vězení pro lidi zbavené svobody tíživější než ono „normální“. I proto, že není jasné, 
za co jsou svým tělem trestáni.

Za smysl své služby považuji úsilí o úctu k druhému a o sebeúctu. To se samozřejmě 
netýká jen vězeňského prostředí, dotýkám se obecné potřeby sebe přijmout a uznat. 
Nevidím tu důvod bránit cestě, která by přijetí usnadnila.

Slyšel jsem a slyším námitky svých kolegů. Každému je daná nějaká výbava, on ji má 
nést, nalézt její smysl, nalézt případně smysl svého utrpení. Naše víra je vírou kříže. Ano. 
Jen si nemyslím, že já vím, co je pro druhého kříž a kde je jeho smysl. Jestli se problém 
transsexuality bude týkat mne osobně – a já se rozhodnu tento kříž nést – nikdo nebude 
mít právo do toho nějakým obecným pravidlem zasahovat. Věc se bude týkat jenom mne 
a mých konkrétních vztahů k mým konkrétním blízkým. Etika, pokud má platnost, se 
týká vztahů, ne modelu člověka.

Tento příspěvek se mi nepíše lehko. Osobně se mne dotýká, protože ti, o kterých je tu 
řeč, jsou mi blízcí. A já moc stojím o to, aby toho vězení zažívali co nejméně, aby – pokud 
to jde – ve svém vnitřním boji obstáli. Dalších zkoušek stejně zbude dost a dost.

A nakonec uvedu několik autentických příběhu věřících transsexuálních lidí:

V rámci církve, kterou nechci blíže specifi kovat, jsem byla po operaci v postavení mimo 
církev. Nesměla jsem ani políbit ikonu, kříž a chodit k večeři Páně. Církev požadovala, 
abych se nehledě na změnu jména nazývala i nadále mužským jménem a modlila se 
jako muž. Nejmenovaná církev mě půl roku pouze zpovídala a nesměla jsem chodit 
na bohoslužby v ženských šatech a ani si brát s sebou kabelku. Chování této církve 
považuji za nesprávné. Včas a velmi dobře se zachovala ve chvíli, kdy mi bylo nejhůř, 
církev československá husitská. (Dana, MtF)

Po přeměně pohlaví mi náš farář řekl, že bych se nadále neměl v kostele ukazovat. Prý 
to lidi na vesnici pohoršuje. Dalo mi to najevo i několik dřívějších blízkých. Prý by pro 
ně bylo lepší, kdybych se trápil v původním těle, mohli by se mnou soucítit a pomáhat 
mi. Tím, co jsem udělal, jsem překročil jejich zásadní normy, které jim říkají, že každý 
člověk si má nést svůj kříž tak, jak ho dostal do vínku. Vím také, že podobně dopadl 
člověk, který se přiznal k tomu, že žije s přítelem. V jedné knize jsem četl, že v církvi 
bude dobře tehdy, až sama pochopí, že nesmí být vězením, ve kterém je Bůh hlavním 
bachařem. Až si zase vzpomene na to, že hlavní Ježíšovou zbraní nebyla hrozba, ale 
odpuštění a tolerance. Naprosto s tím souhlasím. (Dan, FtM)

Jsem křesťan, katolík a jednoho dne jsem zjistil, že i transsexuál (to slovo hrozně ne-
mám rád, ale lepší asi neexistuje). Necítím v tom žádný zvláštní rozpor. Víra mi moji 
situaci v určitém ohledu komplikovala, ale většinou to byly komplikace docela užiteč-
né. Dlouho jsem se rozhodoval, jak svoji situaci vyřeším. Přemýšlel jsem o tom ze všech 
stran a zvažoval důsledky. Odmala jsem byl veden k tomu, abych svůj život přijímal 
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jako dar a přijal zodpovědnost za to, jak s ním naložím, aby můj život měl smysl a cíl. 
Toto vědomí mě nutilo a zároveň pomáhalo postavit se problému čelem, rozhodnout 
se a za svým rozhodnutím si stát. Často jsem si ale také kladl otázku, nakolik a jestli 
vůbec mám právo (morální) učinit některé kroky (operace). Nakonec jsem se rozhodl 
pro operaci a nelituji toho. Někteří lidé v mém okolí z toho nebyli nadšeni, hlavně zpo-
čátku, ale nesetkal jsem se s žádným opovrhováním či zatracováním. Mnozí z těch, 
kteří mě znali od dětství, mi řekli, že to asi nedokážou pochopit, ale že jsem to já a že 
to ze mě vždycky tak trochu vnímali a že mě tak berou. Nezatratila mě ani církev, jistě 
jsem vázán určitými omezeními, ale přijal jsem je dobrovolně, a tak nemám důvod si 
stěžovat. Nejsem žádný hrdina, byla doba, kdy jsem chtěl všechno vzdát, na všechno 
se vykašlat a nebýt, ale vždy se našel nějaký přítel. Měl jsem (a mám pořád) obrovské 
štěstí na lidi. A nakonec to nejdůležitější, můj problém (transsexualita) nazíraný očima 
víry a řešený ve vztahu s Bohem ze mne udělal lepšího člověka, míň si jistého sám sebou 
a svojí pravdou a víc se snažícího pochopit ty druhé. To, kvůli čemu jsem se dříve na 
Boha zlobil, proč mi to dělá, tak za to mu dnes děkuji. (Johan, FtM)

Z výše uvedených osobních vyjádření je nanejvýš zřejmé, že postoj k transsexualitě je 
především individuální záležitostí. Víme o mnoha lidech, kterým církevní společenství 
poskytlo důležité zázemí a oporu při nesnadné cestě chirurgické přeměny pohlaví. Víme 
ale i o jiných příbězích, které neskončily tak dobře, protože po rozhodnutí pro přeměnu 
následovala buď ofi ciální, nebo neofi ciální exkomunikace a izolace. Z čistě lékařského 
hlediska nám nepřísluší jakkoli naše věřící transsexuální klienty ovlivňovat v jejich rozho-
dování. Ovšem v zájmu zlepšení kvality jejich života samozřejmě vítáme ze strany církví 
každou podporu.
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XIII. Sledování po přeměně

I. ÚVODNÍ POJEDNÁNÍ

Cíl Standardů péče

Hlavním cílem Standardů péče (Standards of Care, SOC) je formulovat profesionální 
konsensus této organizace z hlediska psychiatrického, psychologického, léčebného a chi-
rurgického přístupu k řešení poruch pohlavní identity. Odborníci mohou použít tento 
materiál k pochopení parametrů, podle kterých mohou poskytovat pomoc osobám v této 
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situaci. Osoby s poruchami pohlavní identity, jejich rodiny a společenské instituce mohou 
použít SOC k porozumění současných názorů odborníků. Je ale zapotřebí mít na paměti, 
že naše znalosti v této oblasti jsou dosud značně omezené a že teprve budoucí vědecké 
bádání možná přispěje k objasnění některých klinických nejasností.

Cíl překlenovací léčby

Souhrnným cílem psychoterapeutické, endokrinní nebo chirurgické terapie osob s poru-
chami pohlavní identity je dosažení trvalého pocitu spokojenosti v genderové roli a s tím 
spojené pohody duševní.

Standardy péče jsou klinickými pravidly

Záměrem SOC je podat fl exibilní instrukce k léčbě osob s poruchami pohlavní identifi ka-
ce. Podmínky vhodnosti, které byly stanoveny, jsou zamýšleny jako minimální. Jednotliví 
odborníci a organizované programy je mohou pozměnit. Možné klinické odchylky od 
těchto pravidel mohou vycházet ze specifi cké anatomické, sociální nebo psychologické 
situace pacienta, z odlišného přístupu, kteří jednotliví odborníci volí, nebo z výzkumného 
protokolu. S těmito odchylkami je třeba počítat, objasnit je pacientovi a zdokumentovat 
jak pro právní ochranu, tak pro účely možného vyhledání krátkodobých i dlouhodobých 
výsledků, které pomohou v rozvoji oboru.

Klinická hranice

Klinická hranice je překročena, když během vývoje jedince přetrvávají pochybnosti, obavy 
a otázky týkající se pohlavní identity a stanou se natolik intenzivními, že jsou nejdůleži-
tějším aspektem života jedince nebo brání vytvoření relativně neproblematické pohlavní 
identity. Útrapy takového člověka jsou pak rozličně neformálně označovány jako problém 
pohlavní identity, pohlavní dysforie, gender problém, gender komplikace, strádání po-
hlaví, rozpor pohlaví nebo transsexualita. Je známo, že takovéto útrapy se vyskytují od 
předškolních let až do pozdního věku a mají mnoho alternativních forem. Ty odrážejí 
různý stupeň nespokojenosti se svou pohlavní identitou, orgány charakteristickými pro 
to či ono pohlaví, genderovou rolí, genderovou identitou i tím, jak dotyčného člověka 
vnímá jeho okolí. Když pacienti splňují kritéria specifi kovaná v jedné ze dvou ofi ciálních 
terminologií, což jsou Mezinárodní klasifi kace onemocnění-10 (International Classifi -
cation of Diseases-10, ICD-10) nebo Diagnostická a statistická příručka pro duševní 
poruchy, čtvrtá edice (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-Fourth 
Edition, DSM-IV), lze je formálně považovat za trpící poruchou pohlavní identity (Gen-
der Identity Disorder, GID). Některé osoby s GID překračují další hranici – pociťují 
přetrvávající touhu po chirurgické přeměně těla.

Existují dvě základní populace s GID – biologičtí muži a biologické ženy. Pohlaví 
pacienta je vždy rozhodujícím faktorem v řešení GID. Klinický lékař musí samostatně 
posoudit biologická, sociální, psychologická a ekonomická dilemata každého pohlaví. 
U všech pacientů by se však mělo postupovat podle SOC.
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II. EPIDEMIOLOGICKÉ HLEDISKO

Prevalence

Když se poruchy pohlavní identity dostaly do středu odborného zájmu, klinický postup 
se soustředil převážně na otázku, jak identifi kovat kandidáty na chirurgickou změnu 
pohlaví. S postupným vývojem oboru si odborníci začali uvědomovat, že někteří lidé se 
skutečnými poruchami pohlavní identity jednak nejsou kandidáty na chirurgickou změnu 
pohlaví, jednak si ji nepřejí. První odhady výskytu transsexuality u dospělých byly 1 ze 
37 000 mužů a 1 ze 107 000 žen. Poslední informace prevalence z Nizozemí týkající se 
transsexuálního konce spektra poruch pohlavní identifi kace hovoří o 1 z 11 900 mužů 
a 1 z 30 400 žen. Čtyři studie, doposud dostatečně nepodložené systematickým výzku-
mem, uvádějí dokonce vyšší pravděpodobnost prevalence:

v některých případech není při diagnóze rozpoznán gender problém – pacient je vy- 
šetřován v souvislosti s pocity úzkosti, depresemi, bipolárními poruchami, poruchami 
chování, zneužívání léků, disociativními poruchami osobnosti, hraničními poruchami 
osobnosti, jinými sexuálními poruchami a intersexualitou;
někteří lidé, kteří nejsou pacienty – mužští transvestité, imitátoři ženských rolí, „trans- 
gender“ osoby a homosexuální muži a ženy, mohou mít určitou formu poruchy po-
hlavní identity;
intenzita poruchy pohlavní identity u některých osob kolísá pod a nad klinickou  
hranicí;
odlišnosti pohlavní role u osob se ženským tělem psychologové a další vědci většinou  
opomíjejí a společnost si jich nevšímá.

Biologický popis poruch pohlavní identity

Případná data týkající se přirozeného vzniku a původu problémů pohlavní identity by 
byla informativní pro všechna léčebná rozhodnutí. Ta však chybí, kromě potvrzení, že 
bez terapie mnoho děvčat a chlapců s poruchou pohlavní identity vyroste ze své touhy 
změnit gender. Poté, co je stanovena diagnóza GID, léčebný postup obvykle zahrnuje 
tři části nebo fáze (někdy označován jako trojitá terapie): zkušenost reálného života ve 
vybrané roli, léčba hormony vybraného pohlaví a operace za účelem změny genitálií a ji-
ných pohlavních rysů. Pět vědecky doposud nepříliš doložených námitek varuje klinické 
lékaře před předepisováním trojité terapie pouze na základě diagnózy:

některé osoby s pečlivě stanovenou diagnózou spontánně změní svou snahu; 
pro jiné je přijatelnější přizpůsobit se své pohlavní identitě bez lékařských zásahů; 
další od „trojité“ části psychoterapie odstoupí; 
některé kliniky pro poruchy pohlavní identity mají nevysvětlitelně vysoký počet ne- 
dokončených terapií;
procento osob, které nemají užitek z trojité terapie, se u jednotlivých studií výrazně  
liší.
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Mnoho pacientů s GID si přeje absolvovat všechny tři části trojité terapie. Typicky 
probíhá trojitá terapie v posloupnosti: hormony  zkušenost reálného života  opera-
ce, nebo někdy: zkušenost reálného života  hormony  operace. Některé bio logické 
ženy mohou preferovat postup: hormony  operace poprsí  zkušenost reálného 
života. Diagnóza GID však zahrnuje zvážení množství různých terapeutických možností, 
z nichž jen jedna představuje kompletní terapeutickou trojici. Kliničtí lékaři si stále více 
uvědomují, že ne všichni pacienti s poruchami pohlavní identity chtějí nebo potřebují 
podstoupit všechny tři fáze trojité terapie.

Kulturní rozdíly v odlišnostech pohlavní identity ve světě

I kdyby výsledky epidemiologických studií stanovily, že základní míra poruch pohlavní 
identity je na celém světě podobná, je pravděpodobné, že kulturní rozdíly mezi jednotli-
vými zeměmi by způsobily rozdílné projevy chování. Kromě toho dostupnost léčby, cena 
léčby, společenský přístup a terapie nabízené lidem s odlišností pohlavní role a odborníci, 
kteří poskytují péči, se na různých místech od sebe navzájem velmi liší. Zatímco ve vět-
šině zemí překračování hranic genderu je většinou spjato s morální cenzurou spíše než 
s projevy soucítění, v některých kulturách existují pozoruhodné příklady „cross-gender“ 
chování (například u duchovních vůdců), které není stigmatizováno.

III. DIAGNOSTICKÁ TERMINOLOGIE

Pět částí klinické práce

Profesionální vztah k pacientům s poruchami pohlavní identity zahrnuje kteroukoli 
z následujících položek: diagnostické posouzení, psychoterapie, zkušenost reálného živo-
ta, hormonální terapie a operační terapie. Poslední část vytváří pozadí pro diagnostické 
posouzení.

Vývoj terminologie

Termín „transsexuál“ začala odborná i laická veřejnost používat v 50. letech jako označení 
osoby, která usilovala o život v anatomicky opačné pohlavní roli, nebo tak již v podstatě 
žila, nezávisle na tom, zda byly podávány hormony a provedena operace. V 60. a 70. le-
tech používali kliničtí lékaři termín „skutečný transsexuál“. Za skutečného transsexuála 
se považoval člověk s charakteristickým atypickým vývojem pohlavní identity, který dával 
naději, že se zahájením léčby a následnou operativní změnou dojde u něj ke skutečnému 
zlepšení kvality života. Jako skuteční transsexuálové byli chápáni ti jedinci, kteří měli:

identifi kaci s opačným pohlavím konzistentně vyjadřovanou svým chováním v dětství,  
adolescenci a dospělosti;
minimální nebo žádné sexuální vzrušení při „cross-dressingu“; 
žádné heterosexuální zájmy vztahující se k jejich anatomickému pohlaví. 
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Skuteční transsexuálové mohli být obojího pohlaví. Skuteční transsexuálové mužského 
pohlaví byli odlišování od mužů, kteří dospěli k rozhodnutí změnit pohlaví a rod navzdory 
relativně běžnému mužskému vývoji a chování. Víra v ideu skutečných transsexuálů se 
rozplynula, když se přišlo na to, že takovíto pacienti jsou spíše vzácní a že někteří z pů-
vodně skutečných transsexuálů přizpůsobili svůj životopis tak, aby se jejich příběh hodil 
k tehdejším teoriím o GID. Pojetí skutečných transsexuálních žen nikdy nevyvolávalo 
diagnostické nejasnosti, do značné míry proto, že výpovědi pacientek byly relativně ne-
měnné a chování odlišné od pohlavní role jako ženský cross-dressing zůstávaly klinickými 
lékaři nepovšimnuty. Později byl přijat termín „syndrom pohlavní dysforie“, který měl 
označovat existenci gender problému pro obě pohlaví do doby, než psychiatrie vytvoří 
vlastní ofi ciální názvosloví.

Diagnóza transsexuality byla zavedena v příručce DSM-III v roce 1980 pro pohlavně 
dysforické jedince, kteří nejméně po dobu dvou let projevovali trvalý zájem o přeměnu 
svého tělesného pohlaví a společenského postavení. Ostatním pacientům s pohlavní dysfo-
rií mohla být přiřazena diagnóza poruchy pohlavní identity v adolescenci nebo dospělosti, 
netranssexuálního typu, nebo dále nespecifi kované poruchy pohlavní identity (Gender 
Identity Disorder Not Otherwise Specifi ed, GIDNOS). Tyto diagnostické termíny byly 
většinou ignorovány médii – termín transsexuál se používal pro jakoukoli osobu, která 
si přála změnu svého pohlaví.

Příručka DSM-IV

V roce 1994 nahradila komise DSM-IV diagnózu transsexuality poruchou pohlavní 
identity. S ohledem na svůj věk byli pacienti s trvalou identifi kací s opačným pohlavím 
a nespokojeností se svým genderem rozděleni na diagnózu poruchy pohlavní identity 
v dětství (302.6), dospívání nebo dospělosti (302. 85). Pro osoby, které nevyhovovaly těm-
to kritériím, měla být použita diagnóza dále nespecifi kované poruchy pohlavní identity 
(GIDNOS) (302.6). Tato kategorie zahrnovala celou škálu jednotlivců, včetně těch, kteří 
si přáli pouze kastraci nebo penektomii bez vytvoření poprsí, pacientů, kteří chtěli hor-
monální terapii a mastektomii bez rekonstrukce genitálu, osob s vrozenou intersexualitou, 
pacientů s přechodným cross-dressingem v souvislosti se stresem a lidí, kteří projevovali 
velkou rozpolcenost, když se měli vzdát svého gender postavení. Pacienti s diagnózou GID 
a GIDNOS měli být zařazeni do podskupin podle sexuální orientace: přitahováni muži, 
přitahováni ženami, přitahováni oběma pohlavími nebo nepřitahováni žádným pohlavím. 
Tyto podskupiny měly napomáhat při zjišťování, během času, zda jednotlivci s určitou 
sexuální orientací měli zkušenosti s lepšími výsledky při použití určitých terapeutických 
postupů; jejich záměrem nebylo ovlivňovat terapeutická rozhodnutí.

Mezi vydáním DSM-III a DSM-IV začal být v různých případech používán termín 
„transgender“. Někteří odborníci ho začali používat pro označení osob s neobvyklou 
gender identitou, bez vedlejšího významu – tedy bez konotace k psychopatologii. Někteří 
jím začali neformálně označovat jakékoli osoby s jakýmkoli druhem problému pohlavní 
identity. Transgender není ofi ciální diagnóza, ale mnozí profesionálové i laici neformálně 
používají raději tento výraz než GIDNOS, což je ofi ciální diagnóza.

ICD-10. Klasifi kace ICD-10 nyní nabízí pět diagnóz pro poruchy pohlavní identity 
(F64):
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Transsexualita (F64.0) má tři kritéria:
Touha žít a být přijímán jako příslušník opačného pohlaví, většinou doprovázena přáním učinit  
své tělo chirurgickou cestou a hormonální terapií co nejvíce shodné s preferovaným pohlavím.
Transsexuální identita je přítomna nejméně po dobu dvou let. 
Porucha není symptomem jiné mentální poruchy nebo chromozomální vady. 

Transvestitismus dvojí role (F64.1) má tři kritéria:
Osoba nosí šaty opačného pohlaví, aby dočasně vyjádřila příslušnost k němu. 
Pro cross-dressing není žádná sexuální motivace. 
Osoba nemá touhu trvalé přeměny v opačné pohlaví. 

Porucha pohlavní identity v dětství (64.2) má odlišná kritéria pro dívky a chlapce.

Pro dívky:
Dítě pociťuje trvalé a intenzivní utrpení, že je děvče, a vyjádřilo touhu být chlapcem (ne pouze  
touhu po jakýchkoli vnímaných kulturních výhodách chlapců) nebo trvá na tom, že je chlapec.
Musí být přítomna některá z následujících charakteristik: 

Zřetelná přetrvávající averze k normálním ženským šatům a trvání na stereotypním  –
maskulinním oblečení.
Přetrvávající odmítání ženských anatomických struktur, což by mělo být doloženo jedním  –
z následujících:

Dívka tvrdí, že má nebo jí naroste penis.• 
Odmítá močit vsedě.• 
Prohlašuje, že nechce, aby jí narostla prsa, a že nechce menstruovat.• 

Dívka ještě nedosáhla puberty. 
Porucha musí trvat nejméně šest měsíců. 

Pro chlapce:
Dítě podstupuje trvalé a intenzivní utrpení, že je chlapec, a vyjádřilo touhu být dívkou nebo trvá  
na tom, že je dívka.
Musí být přítomna některá z následujících charakteristik: 

Zaujetí pro stereotypní ženské aktivity, o čemž svědčí vyhledávaný cross-dressing nebo  –
imitování ženského oděvu nebo silné přání účastnit se dívčích her a zábavy a odmítání 
stereotypních mužských hraček, her a aktivit.
Přetrvávající odmítání mužských anatomických struktur, což by mělo být doloženo jedním  –
z následujících opakujících se tvrzení:

Vyroste a bude ženou (ne pouze v roli ženy).• 
Jeho penis a varlata jsou odporné, zmizí.• 
Bylo by lepší nemít penis a varlata.• 

Chlapec ještě nedosáhl puberty. 
Porucha musí trvat nejméně šest měsíců. 

Jiné poruchy pohlavní identity (F64.8) bez specifi ckých kritérií.

Nespecifi kované poruchy pohlavní identity bez specifi ckých kritérií.

Kterákoli z obou předchozích diagnóz může být použita pro intersexuální jedince.

Cílem DSM-IV a ICD-10 je poskytnout vodítko pro léčbu a výzkum. Tato termi-
nologie vznikala konsensuálně v průběhu let a podílely se na ní různé týmy odborníků. 
Předpokládá se, že rozdíly mezi těmito systémy budou v budoucnosti odstraněny. V této 
chvíli jsou specifi cké diagnózy založeny spíše na klinické dedukci než na vědeckém 
výzkumu.
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Jsou poruchy pohlavní identity mentálními poruchami?

Aby mohl být vzorec chování kvalifi kován jako mentální porucha, musí být příčinou značného 
adaptivního znevýhodnění jedince nebo jeho psychického utrpení. Terminologie DSM-IV 
a ICD-10 defi novaly stovky mentálních poruch, které se liší svým počátkem, trváním, pato-
genezí, funkční invaliditou a léčitelností. Označení poruch pohlavní identity jako mentálních 
poruch není důvodem ke stigmatizaci nebo zbavení pacienta občanských práv. Použití ofi ciální 
diagnózy je často velmi důležité pro možnost nabídnout úlevu, pro poskytnutí zdravotního 
pojištění a směrování výzkumu k efektivnějším způsobům léčby v budoucnosti.

IV. PSYCHOTERAPEUT

Deset povinností psychoterapeuta

Po psychoterapeutech (Mental Health Professional – MPH), kteří pracují s pacienty 
s poruchami pohlavní identity, obvykle mohou být požadovány mnohé z následujících 
povinností:

Přesně diagnostikovat poruchu pohlavní identity pacienta. 
Přesně diagnostikovat jakékoli komorbidní psychiatrické stavy a dohlédnout na jejich  
správnou léčbu.
Informovat pacienta o celé šíři léčebných možností a jejich implikacích. 
Zapojit se do psychoterapie. 
Stanovit vhodnost a připravenost pro hormonální a chirurgickou terapii. 
Učinit ofi ciální doporučení pro své lékařské a chirurgické kolegy. 
Zdokumentovat v doporučující zprávě příslušnou historii pacienta. 
Být spolupracovníkem týmu odborníků se soustředěním na poruchy pohlavní identity. 
Předávat vědomosti o poruchách pohlavní identity rodinným příslušníkům, zaměst- 
navatelům a institucím.
Být k dispozici pro následné sledování dřívějších pacientů. 

Specialista pro dospělé

Vzdělání psychoterapeuta, který se specializuje na poruchy pohlavní identity u dospělých, 
spočívá v základních všeobecných klinických kvalifi kacích pro diagnózu a léčbu duševních 
nebo emocionálních poruch. Klinické vzdělávání se může uskutečňovat v rámci jakékoli 
kvalifi kační disciplíny – například psychologie, psychiatrie, sociální péče, poradenství, 
pečovatelství. Toto jsou minimální doporučené kvalifi kace pro speciální kompetence pro 
poruchy pohlavní identity:

Lékařský diplom v oboru behaviorální klinické medicíny. Tato nebo vyšší kvalifi kace  
by měla být udělena institucí, která byla uznána státní nebo oblastní akreditační radou. 
Psychoterapeut by měl mít kvalifi kační dokumenty potvrzené patřičným školícím 
zařízením a licenční radou.
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Specializované školení a kompetence pro posouzení poruch pohlavní identity podle  
DSM-IV/ICD-10 (ne pouze poruch pohlavní identity).
Dokumenty a kvalifi kace absolvovaného školení v psychoterapii s odborným do- 
hledem.
Pokračující vzdělávání v léčbě poruch pohlavní identity, což může zahrnovat přítom- 
nost na odborných kurzech, seminářích nebo setkáních a účast na výzkumu dotýka-
jícího se poruch pohlavní identity.

Dětský specialista

Odborník, který provádí posouzení a léčbu v dětství nebo rané adolescenci, by měl být 
vzdělán ve vývojové psychopatologii dětí a adolescentů. Odborník by měl mít kvalifi kace 
na diagnostikování a léčbu běžných problémů u dětí a dospívajících. Tyto požadavky 
přistupují k požadavkům na specialistu pro dospělé.

Rozdíly mezi vhodností a připraveností

SOC udává doporučení podmínek vhodnosti hormonů a operace. Pacient ani terapeut by 
neměli požadovat hormony či operaci, pokud předtím nebyla splněna tato doporučení. 
Zde je příklad podmínky vhodnosti: po 12 měsíců před operací genitálií musí žít pacient 
časově naplno v preferovaném pohlaví. Aby byla tato podmínka splněna, lékař musí zdoku-
mentovat, že zkušenost reálného života trvá po tuto dobu. Splnění podmínky připravenosti 
– posílení rozvíjející se pohlavní identity nebo zlepšení duševního zdraví v nové potvrzené 
pohlavní roli – je složitější, neboť spočívá na pacientově a lékařově posouzení.

Vztah mezi psychoterapeutem a ordinujícím lékařem, chirurgem

Psychoterapeuti, kteří doporučili hormonální a chirurgickou terapii, se o svou zodpo-
vědnost za toto rozhodnutí dělí s lékaři, kteří léčbu provádějí. Hormonální léčba často 
zmírní úzkost a depresi u lidí, kteří neužívají další psychotropní léky. Někteří pacienti však 
potřebují psychotropní medikaci před nebo souběžně s hormony a operací. Posouzení 
situace a dohled nad tím, že je pacientovi nabídnuta přiměřená psychotropní medikace, 
obvykle připadá psychoterapeutovi. Přítomnost psychiatrických komorbidit neznamená 
nutně vyloučení hormonální léčby nebo operace, některé diagnózy však stanovují závažné 
léčebné dilema nebo zakazují obojí léčbu.

Dokumentace psychoterapeuta pro hormonální terapii nebo operaci

Uspořádání a úplnost těchto dokladů poskytuje značnou záruku pro chirurga a lékaře 
předepisujícího hormony, že psychoterapeut je erudovaný a kompetentní v otázkách 
posouzení poruch pohlavní identity.

Dokumentace by měla stručně specifi kovat:

všeobecnou charakteristiku osoby pacienta; 
pohlavní, sexuální a psychiatrické diagnózy na počátku a během vývoje; 

Transsexualita.indd   172Transsexualita.indd   172 18.7.2008   13:11:5018.7.2008   13:11:50



píloha  / 173

trvání jejich profesionálního vztahu, včetně typu psychoterapie a hodnocení, kterým  
pacient prošel;
splněné podmínky vhodnosti a odůvodnění psychoterapeuta pro hormonální terapii  
a operaci;
do jaké míry postupoval pacient podle Standardů péče do daného času a jejich před- 
pokládané dodržování v budoucnosti;
zda je autor zprávy členem týmu zabývajícího se gender problémy; 
že odesilatel zprávy uvítá telefonické ověření, zda psychoterapeut skutečně vystavil  
dokument v podobě, v jaké je zde popsán.

Pro zahájení hormonální léčby nebo operaci poprsí se vyžaduje jedna zpráva. Jedna 
zpráva od psychoterapeuta obsahující zmíněných sedm bodů napsaná pro lékaře, který 
bude odpovídat za pacientovu léčebnou terapii, je dostačující pro zahájení hormonální 
léčby nebo doporučení k operaci poprsí (tedy mastektomii, rekonstrukci poprsí nebo 
augmentační mamoplastiku).

Pro operaci genitálií se obecně požadují dvě zprávy. Operace genitálií u biologických 
mužů může zahrnovat orchiektomii, penektomii, plastiku klitorisu, plastiku labií a re-
konstrukci neovaginy; pro biologické ženy může operace představovat hysterektomii, 
salpingooforektomii, vaginektomii, metoidioplastiku, skrotoplastiku, uretroplastiku, 
umístění testikulárních protéz nebo vytvoření neopenisu.

Je optimální, když psychoterapeut realizuje své povinnosti a pravidelně o těchto pro-
cesech referuje jako člen týmu více psychoterapeutů nebo nepsychiatrických lékařů. 
Jedna zpráva pro lékaře realizujícího operaci genitálií postačuje, je-li podepsána dvěma 
psychoterapeuty.

Častěji však doporučení pocházejí od psychoterapeutů, kteří pracují sami, bez kolegů 
erudovaných v oblasti poruch pohlavní identity. Specialisté vykonávající praxi nezávisle 
nemusí mít možnost profesionálních konzultací gender problémů, a právě proto jsou 
požadovány dvě doporučující zprávy před zahájením operace genitálií. Pokud první 
zpráva pochází od osoby s lékařským diplomem, druhá by měla být od psychiatra nebo 
psychologa (PhDr.), od něhož se může očekávat adekvátní posouzení komorbidních psy-
chiatrických stavů. Je-li první zpráva od pacientova psychoterapeuta, druhé doporučení by 
měla vystavit pouze osoba, která byla v hodnotícím postavení vůči pacientovi. Obě zprávy 
by však měly zahrnovat stejná témata. Alespoň jedno z doporučení by mělo obsahovat 
rozsáhlou zprávu. Autor druhého doporučení, po přečtení prvního, může zvolit formu 
stručnějšího shrnutí nebo souhlasu s doporučením.

V. DIAGNOSTIKA A LÉČBA DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Fenomenologie

Pohlavní dysforie dětí a mladistvých jsou jiné než u dospělých v tom, že probíhá rychlý 
a dramatický proces vývoje (tělesný, psychický a sexuální). Porucha pohlavní identity 
u dětí je komplexní stav. Mladá osoba může pociťovat svůj sexuální fenotyp v rozporu 
se svou představou pohlavní identity. Pacient zažívá značné utrpení zvláště v období 
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adolescence. Časté jsou přidružené emocionální problémy a poruchy chování. Zvláště 
u prepubertálních dětí je větší variabilita a proměnlivost ve výsledcích testů a pozorování. 
Jen málo mladistvých s pohlavní dysforií se stane transsexuály. Ale u mnoha z nich se 
může vyvinout homosexuální orientace.

Běžně pozorované znaky rozporů pohlavní identity u dětí a mladistvých zahrnují 
deklarovanou touhu patřit k opačnému pohlaví, cross-dressing, preferenci her a hraček 
spojovaných obvykle s pohlavím, s nímž se dítě identifi kuje, vyhýbání se stylu oblékání, 
chování a hrám normálně spojovaných s biologickým pohlavím dítěte, preferenci společní-
ků při hře a přátel toho pohlaví, se kterým se dítě identifi kuje, odpor k vlastním pohlavním 
znakům a funkcím. Poruchy pohlavní identity jsou častěji diagnostikovány u chlapců.

Fenomenologicky vzato existuje kvalitativní rozdíl mezi způsobem, jakým děti a mla-
diství prezentují své pohlaví a krizi pohlavní identity, a mezi prezentací klamných představ 
a ostatních psychotických symptomů. Klamné představy (bludy) o jejich těle nebo pohlaví 
se mohou objevit v psychotických stavech, ale od fenoménu poruchy pohlavní identity 
je lze odlišit. Poruchy pohlavní identity v dětství nejsou ekvivalentní s těmi v dospělosti 
a předchozí problémy nevedou nevyhnutelně k pozdějším poruchám identity. Čím je 
dítě mladší, tím méně jasné a možná také plastičtější jsou závěry.

Psychologické a sociální zásahy

Úkolem dětských psychologů je poskytnout diagnózu a léčbu, která všeobecně vyhovuje 
následujícím doporučením.

Odborník má rozpoznat a přijmout problém pohlavní identity. Přijetí a odstranění  
tajemství/mlčení může přinést značnou úlevu.
Posudek by měl prozkoumat povahu a charakteristiky pohlavní identity dítěte, resp.  
dospívajícího. Měla by být provedena kompletní psychodiagnostická a psychiatrická 
analýza. Kompletní posudek by měl obsahovat zhodnocení rodinné situace, protože 
další problémy chování a emocionální problémy jsou velmi časté. Nezřídka jsou pří-
tomny nevyřešené problémy v prostředí dítěte.
Terapie by měla být zaměřena na zmírnění všech dalších přidružených problémů v ži- 
votě dítěte a na zmenšení utrpení, které dítě zažívá kvůli své poruše pohlavní identity 
a kvůli dalším problémům s ní spojeným. Dítě a rodina by měli být podporováni v těž-
kém rozhodování týkající se toho, do jakého rozsahu dovolit dítěti přijmout pohlavní 
roli shodnou s jeho pohlavní identitou. To zahrnuje otázky, zda informovat ostatní 
o situaci dítěte, jak budou reagovat ostatní z okolí dítěte, např. zdali má dítě ve škole 
užívat jméno příslušející k jeho biologickému pohlaví a nosit takové oblečení. Měli 
by být také podporováni k toleranci vůči nejistotě a úzkosti ve vztahu k pohlavnímu 
vyjádření dítěte a dostat informace o tom, jak to nejlépe zvládat. Systém profesionálních 
setkání může být velmi užitečný při hledání vhodných řešení uvedených problémů.

Fyzické zásahy

Před tím, než je zvážen jakýkoliv fyzický zásah, měly by se podrobně psychologicky 
prozkoumat rodinné a společenské problémy. Fyzické zásahy by měly být chápány v kon-
textu vývoje mladistvého. Pohlavní identita dospívajícího se může rychle a neočekávaně 
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rozvinout. Posun ke konformitě (souladu) může nastat primárně za účelem potěšit rodi-
nu a nemusí dále trvat či refl ektovat změnu v pohlavní identitě. Přesvědčení o identitě 
u adolescentů může být dost silně vyjadřované, což dává falešný dojem o její neměnnosti. 
Jako nestabilnější se může objevit až v pozdějším období. Z těchto důvodů by měly být 
nevratné fyzické zákroky pozdrženy tak dlouho, jak je to klinicky vhodné. Kvůli míře 
utrpení v dospívání je tlak na fyzické zákroky velký. Za takových okolností by mělo být 
zváženo doporučení multioborových specialistů na děti a dorost.

Fyzické zásahy se dělí do tří kategorií nebo stadií:

Plně reverzibilní zásahy: zahrnují použití LHRH agonistů nebo medroxy-progesteronu  
k potlačení produkce estrogenu či testosteronu a následnému oddálení pubertálních 
tělesných změn.
Částečně reverzibilní zásahy: zahrnují hormonální intervence, které maskulinizují či femi- 
nizují tělo, jako jsou léčba biologických dívek testosteronem a léčba biologických chlapců 
estrogeny. Zde však už změna opačným směrem může vyžadovat chirurgický zásah.
Ireverzibilní zásahy: chirurgické zásahy 

Rozfázovaný proces se doporučuje z hlediska zachování možnosti volby v prvních dvou 
stadiích. Nemělo by dojít k přesunu z jednoho stadia do dalšího, dokud neměl mladý 
člověk a jeho rodina čas plně přijmout změny, které s sebou nesou předcházející zásahy.

Plně reverzibilní zásahy

Podávání hormonů oddalujících pubertu je možné s nástupem pubertálních změn. Aby 
mohl adolescent a jeho rodina učinit dostatečně kvalifi kované rozhodnutí o odložení 
nástupu puberty, doporučuje se, aby adolescent zažil počátek puberty (myšleno z hledis-
ka věku a ne biologických změn) ve svém biologickém těle alespoň do druhého stadia. 
Pokud je z objektivních důvodů dřívější zásah v zájmu pacienta, musí tak být učiněno 
na základě pediatrického endokrinologického doporučení a na základě více než jednoho 
psychiatrického posudku.

Dva cíle ospravedlňující tento zásah:

poskytnout čas k dalšímu objevování pohlavní identity a dalších vývojových problémů  
v psychoterapii;
učinit passing snadnější v případě, že adolescent stále trvá na změně pohlaví. 

Pokud mají být dospívajícímu podány hormony oddalující pubertu, musí být splněna 
následující kritéria:

V dětství demonstroval dospívající silné znaky opačného pohlaví a averzi vůči očeká- 
vané pohlavní roli a příslušnému chování.
Potíže a nepohodlí kvůli očekávané pohlavní roli a fyzickému pohlaví signifi kantně  
vzrostly s nástupem puberty.
Rodina s terapií souhlasí a podílí se na ní. 
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Biologičtí muži by měli užívat LHRH agonisty (které zastavují vylučování LH, a tak 
brání sekreci testosteronu) nebo progestin nebo antiandrogeny (které blokují sekreci 
testosteronu nebo jeho účinky). Biologickým ženám by měl být podáván LHRH agonista 
nebo dostatečné množství progestinů (které zastaví tvorbu estrogenu a progesteronu) 
k potlačení menstruace.

Částečně reverzibilní zásahy

Dospívající mohou být způsobilí k zahájení maskulinizující či feminizující hormonální 
terapie po dovršení 16 let věku, nejlépe se souhlasem rodičů.

V mnoha zemích jsou šestnáctiletí právně způsobilí k činění rozhodnutí v oblasti 
lékařských zásahů, v takových případech není souhlas rodičů nutný.

Úkolem psychiatra je určení vhodnosti třífázové terapie během dospívání. Pro realizaci 
real-life testu nebo hormonální terapie by se měl odborník zabývat pacientem a jeho rodinou 
minimálně šest měsíců. Počet terapeutických sezení během šestiměsíčního období závisí 
na posouzení klinického lékaře. Záměrem je, aby hormonální terapie a život v preferované 
roli byl během terapie opakovaně a důkladně zvážen. U pacientů, kteří již žili v preferované 
roli před návštěvou specialisty, by měl odborník úzce spolupracovat jak s nimi, tak s jejich 
rodinami a měl by opakovaně a pozorně zvážit, k jakým změnám za čas (terapie) došlo.

Ireverzibilní zásahy

Jakékoliv chirurgické zásahy by neměly být uskutečněny před dosažením dospělosti nebo 
před dovršením alespoň dvouleté doby, po kterou pacient žil v roli, s níž se identifi kuje.

Hranice 18 let by měla být chápana jako kritérium způsobilosti a ne jako samotné 
znamení pro aktivní intervenci.

VI. PSYCHOTERAPIE DOSPĚLÝCH PACIENTŮ

Důležitá poznámka

Mnoho dospělých s poruchou pohlavní identity považuje za pohodlné a efektivní ne-
absolvovat všechny prvky třífázové terapie. Někteří zvládají problém sami, jiným může 
psychoterapie pomoci v objevných a dozrávacích procesech sebepřijetí.

Psychoterapie není nezbytným požadavkem pro třífázovou terapii

Ne každý dospělý pacient potřebuje psychoterapii, aby přikročil k hormonální terapii, 
k životu ve vytoužené roli a k chirurgické změně pohlaví. Individuální programy se liší 
v tom, za jak důležitou považují potřebu psychoterapie. Jestliže psychiatr na základě 
výsledků vstupního vyšetření doporučí psychoterapii, pak by měl také specifi kovat cíle 
léčby a stanovit frekvenci a délku trvání. Neexistuje minimální požadovaný počet psy-
choterapeutických sezení před zahájením hormonální terapie, života v preferované roli 
a chirurgické změny pohlaví, a to z následujících tří důvodů:
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pacienti se liší ve schopnosti dosáhnout podobných cílů v určeném čase; 
minimální počet sezení vede k tomu, že je vykládán jako překážka, která odrazuje od  
jedinečné možnosti k osobnímu růstu;
psychiatr může být důležitou podporou pro pacienta ve všech fázích procesu změny  
pohlaví.

Individuální programy mohou stanovit vhodná kritéria k určitému minimálnímu 
počtu sezení nebo k tomu, kolik měsíců by měla psychoterapie trvat.

Psychiatr, který vede počáteční vyhodnocení, nemusí být psychoterapeut. Pokud 
členové gender týmu neprovádějí psychoterapii, měl by být psychoterapeut informován 
o tom, že zpráva o pacientově terapii může být vyžádána předtím, než pacient postoupí 
do další fázi léčby.

Cíle psychoterapie

Psychoterapie často poskytuje informace o možnostech řešení, které pacient dosud 
nevzal v úvahu. Zdůrazňuje potřebu dát si realistické životní cíle pro práci a vztahy 
a snaží se defi novat a zmírnit pacientovy konfl ikty, které by mohly narušit stabilní 
životní styl.

Terapeutický vztah

Nastolení vztahu založeného na důvěře je prvním krokem k úspěšné práci odborníka na 
duševní zdraví. Odborník získává pacientovu důvěru především vhodným a neodsuzují-
cím prozkoumáním pacientova genderového problému během vstupního vyhodnocení 
(vyšetření). Ostatní problémy mohou být projednány později, když pacient cítí, že lékař 
se o něj zajímá a má pochopení pro jeho problém s pohlavní identitou. V ideálním 
případě pracuje lékař s pacientem v celé komplexnosti jeho osobnosti. Cílem léčby je 
pomoci pacientovi žít pohodlně v jeho pohlavní roli a vyrovnat se s ostatními problémy, 
které nesouvisejí s pohlavní identitou. Psychoterapeut se často pokouší pomoci s rozví-
jením pracovních schopností a možností nebo s vytvářením či udržováním podpůrných 
vztahů. Odborníci by měli mít stále na zřeteli, že po dosažení počátečních cílů je stále 
pravděpodobné, že zcela nezmizí všechny známky původního biologického pohlaví ani 
životní zkušenost s předcházející pohlavní rolí a že žádná vzdělávací, psychoterapeutická, 
hormonální ani chirurgická terapie je nemůže navždy vymazat.

Psychoterapeutické postupy

Psychoterapie je série interaktivních komunikací mezi terapeutem, erudovaným v otáz-
kách lidského utrpení, a pacientem. Obvykle se terapie skládá s pravidelných 50minuto-
vých terapeutických sezení. Psychoterapeutická setkání iniciují vývojový proces. Umožňují 
pacientovi přijmout svou minulost, porozumět svým současným problémům (a volbám, 
které je provázejí) a pomáhají pacientovi identifi kovat chování, které mu adaptaci ztěžuje. 
Účelem psychoterapie není vyléčit poruchu pohlavní identity. Obvyklým cílem psycho-
terapie je vytvořit dlouhodobě stabilní životní styl a realistickou šanci na úspěch v oblasti 
osobních vztahů, práce, vzdělání a vyjadřování pohlavní role.
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Utrpení působené poruchou pohlavní identity často zhoršuje problémy ve vztazích, 
práci a vzdělávání.

Terapeut si musí uvědomovat, že volba některé z možností je výhradním právem 
pacienta. Pacient může během času experimentovat s různými alternativními přístupy.

V ideálním případě je psychoterapie společnou snahou. Terapeut si musí být jist, že 
pacient rozumí pojetí způsobilosti a připravenosti. Pacient a terapeut musí spolupracovat 
na defi nování pacientových problémů a při posuzování pokroku, jakého bylo při práci 
s nimi dosaženo. Spolupráce brání vzniku patových stavů mezi terapeutem, který budí 
dojem, že zbytečně zdržuje doporučení (k operaci či postupu k další fázi terapie), a pa-
cientem, který může působit, že jeho nedůvěra je příliš hluboká na to, aby se svěřoval se 
svými pocity myšlenkami, zážitky a vztahy.

Psychoterapie může být pro pacienta přínosem v kterékoliv fázi rozvoje jeho pohlavní 
identity. To zahrnuje také období po operaci, kdy se pacient cítí v nové roli pohodlně, 
ale stále pociťuje nedostatek skutečné spokojenosti a má málo dovedností pro život 
v nové roli.

Možnosti adaptace

Aktivity a procesy popsané níže umožnily v různých kombinacích mnoha lidem najít 
více pohody v osobním životě. Tyto adaptace se mohou vyvinout spontánně během 
psychoterapie. Nalezení způsobů adaptace v nové pohlavní roli neznamená, že člověk 
nemůže později zvolit hormonální terapii, život ve zvolené pohlavní roli a podstoupit 
chirurgickou změnu pohlavních orgánů.

Aktivity:

Biologičtí muži:

Cross-dresing: nenápadné oblečení, ale nošení dámského spodního prádla, unisex  
oblečení, dámské oblečení
Tělesné modifi kace: likvidace ochlupení pomocí elektrolýzy a voskové depilace. Malé  
kosmetické chirurgické zákroky.
Zvýšená péče o vzhled, šatník, trénování hlasového projevu. 

Biologické ženy:

Cross-dresing: nenápadné oblečení, pánské spodní prádlo, unisex oblečení, pánské  
oblečení.
Tělesné modifi kace: bandážování prsou, posilování, nošení umělého knírku 
Vycpávání pánských slipů, nošení penilní protézy. 

Obě pohlaví:

Vzdělávání v oblasti transgender fenoménu: v rámci svépomocných skupin, interneto- 
vá komunikace, studování standardů péče, relevantní laické a profesionální literatury 
vztahující se k práci, udržování vztahů a cross-dresingu na veřejnosti.
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Zapojení se do rekreačních aktivit ve vytoužené roli. 
Příležitostné žití ve vytoužené roli. 

Procesy:

Přijetí vlastních homosexuálních nebo bisexuálních fantazií a orientace bez závislosti  
na pohlavní roli či na usilování o její změnu.
Přijetí nutnosti udržet si stávající práci, postarat se o emocionální potřeby dětí, ctít  
závazky vůči partnerovi, nezpůsobovat rodině utrpení, to vše má vyšší prioritu než 
osobní přání žít permanentně ve vytoužené roli.
Integrace ženských a mužských aspektů ve všedním životě. 
Identifi kace mechanismů a situací vedoucích ke zvýšené touze po vyjadřování pohlav- 
ní identity opačné k biologickému pohlaví a předcházení těmto situacím; například 
rozvinutí lepší sebeobrany, asertivity a profesních dovedností důležitých k pracovní-
mu postupu a vyřešení mezilidských problémů, posílení partnerských, pracovních 
a přátelských vztahů.

VII. POŽADAVKY PRO HORMONÁLNÍ TERAPII DOSPĚLÝCH

Důvody pro hormonální terapii

Léčba hormony opačného pohlaví hraje důležitou roli v procesu změny pohlaví. Hor-
mony jsou často léčebně nezbytné pro život v novém pohlaví. Zvyšují kvalitu života 
a omezují přidružené psychické potíže (komorbidity), kterým se často nevěnuje odborná 
péče. Po hormonální léčbě se pacienti cítí a vypadají víc jako příslušníci preferovaného 
pohlaví.

Kritéria způsobilosti

Podávání hormonů má jistá rizika, proto by pro zahájení hormonální léčby měla být 
splněna následující kritéria:

věk 18 let; 
prokazatelná znalost veškerých účinků hormonů a uvědomění si jejich sociálního  
přínosu i rizika;
dokumentovaná zkušenost s životem ve zvolené roli alespoň po dobu tří měsíců před  
nasazením hormonů nebo psychoterapie, jejíž délku (obyčejně minimálně tři měsíce) 
určí po počátečním posouzení psychiatr.

Ve vybraných případech je akceptovatelné podávat hormony pacientům, kteří ne-
splnili poslední kritérium – například k usnadnění poskytnutí terapie za užití hormo-
nů známé kvality jako alternativy k černému trhu nebo nekontrolovanému užívání 
hormonů.
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Kritéria připravenosti

Existují tři kritéria:

U pacienta došlo k posílení pohlavní identity během real life testu (žití ve zvolené  
pohlavní roli) nebo během psychoterapie.
Pacient učinil pokrok ve zvládání ostatních identifi kovaných problémů, což vedlo  
k zlepšení či udržení stabilního duševního zdraví (to znamená uspokojivá kontrola 
problémů, jako jsou sociopatie, zneužívání látek, psychóza a sebevražedné sklony).
Pacient by měl užívat hormony zodpovědně. 

Mohou být hormony podávány pacientům, kteří nechtějí 
operaci nebo život ve zvolené roli?

Ano, ale po stanovení diagnózy a po psychoterapii vedené kvalifi kovaným odborníkem 
za respektování minimálních standardů, které jsou uvedeny výše. Hormonální terapie 
může poskytnout značnou úlevu těm, kdož nechtějí žít v opačné životní roli, než k jaké 
je předurčuje jejich biologické pohlaví, nebo nechtějí podstoupit chirurgický zákrok 
nebo tak učinit nemohou. U některých pacientů může samotná hormonální terapie 
poskytnout dostatečnou symptomatickou úlevu a odstranit touhu po životě ve zvolené 
roli nebo po operaci.

Hormonální terapie a lékařská péče pro uvězněné osoby

Osoby léčené kvůli poruše pohlavní identity by měly pokračovat v léčbě dodržující tyto 
Standardy péče i po uvěznění. Například pacientům, kteří podstupují psychoterapii 
a hormonální léčbu, by mělo být dovoleno pokračovat v této lékařsky nezbytné léčbě, 
aby se zabránilo či aby byly omezeny: emocionální labilita, nežádoucí návrat hormonál-
ně indikovaných tělesných efektů a pocitu beznaděje, což může vést k depresi, smutku 
a sebevražedným sklonům.

Vězněné osoby, u nichž došlo k náhlému ukončení hormonální terapie, jsou obzvlášť 
vystaveny riziku psychických symptomů a sebezraňujícího chování. Měly by být také 
v průběhu hormonální léčby lékařsky sledované tak, jak je popsáno ve standardech. 
Ubytování vězňů se změněnou pohlavní identitou by jim mělo zajistit osobní bezpečnost 
a brát v potaz jejich postavení (pohlavní roli během procesu změny).

VIII. ÚČINKY HORMONÁLNÍ TERAPIE U DOSPĚLÝCH

Výrazné tělesné změny nemohou být patrné dříve než po dvou letech nepřetržité 
léčby. Dědičné limity a tkáňová odezva na hormony nemůže být překonána zvyšováním 
dávek. Stupeň skutečně dosahovaných účinků se u různých pacientů liší.
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Žádoucí účinky hormonů

Biologičtí muži léčení estrogeny mohou realisticky očekávat, že léčba povede k růstu 
prsou, redistribuci tělesného tuku blížící se ženským dispozicím, k omezení vypadávání 
vlasů, ke zjemnění pokožky, ke snížení síly a mohutnosti horní části trupu, ke snížení 
tělesného ochlupení, plodnosti a velikosti varlat, erekce jsou méně časté a méně pevné. 
Většina těchto změn je vratných, jen zvětšení prsou po přerušení léčby zcela nezmizí.

Biologické ženy léčené testosteronem mohou očekávat následné permanentní změny: 
hlubší hlas, zvětšení klitorisu, mírná atrofi e prsů, zvýšené ochlupení těla a tváře, plešatost 
mužského typu. Vratné změny zahrnují zvýšenou mohutnost horní části těla, zvýšení 
hmotnosti, větší sexuální aktivitu a vzrušivost, úbytek tuku v oblasti stehen.

Možné negativní vedlejší účinky léčby

Pacienti se zdravotními problémy či zvýšeným rizikem kardiovaskulárních chorob mohou 
s větší pravděpodobností očekávat vážné až fatální následky hormonální léčby. Například 
kouření, obezita, pokročilý věk, srdeční choroba, vysoký tlak, abnormality ve srážlivosti 
krve, zhoubné nádorové onemocnění a některé endokrinní abnormality zvyšují vedlejší 
účinky a rizika hormonální léčby. Proto je možné, že někteří pacienti nebudou schopni 
snášet léčbu hormony opačného pohlaví. Avšak hormonální léčba s sebou nese jak zdra-
votní přínosy, tak rizika. Poměr přínosu a rizika by měl být zvážen za spolupráce pacienta 
a lékaře předepisujícího hormonální léčbu.

Vedlejší účinky u biologických mužů léčených estrogeny a progestiny mohou zahrno-
vat zvýšenou tendenci ke srážení krve (žilní trombózu s rizikem plicní embolie), rozvinutí 
benigního nádoru hypofýzy, neplodnost, zvýšení hmotnosti, emocionální labilitu, choro-
by jater, tvorbu žlučových kamenů, somnolenci (spavost),vysoký tlak a cukrovku.

Vedlejší účinky u biologických žen léčených testosteronem mohou zahrnovat ne-
plodnost, akné, emocionální labilitu, zvýšení pohlavní touhy, posun hladin lipidů na 
mužskou úroveň, což zvyšuje riziko kardiovaskulárních chorob, a možný vývoj benigních 
či maligních nádorů jater či poruchy funkcí jater.

Zodpovědnost lékaře předepisujícího hormony

Hormony má předepisovat lékař. Neměly by být podávány bez adekvátního psychologic-
kého a lékařského vyšetření, před a během léčby. Pacienti, kteří nerozumí požadavkům 
na připravenost a způsobilost k hormonální léčbě a nevědí o Standardech péče, by o nich 
měli být informováni. To může být také dobrá známka pro doporučení k odborníkovi na 
duševní zdraví, jež má zkušenosti s poruchami pohlavní identity.

Lékař poskytující hormonální léčbu a monitoring nemusí být specialista endokrinolog, 
ale měl by se dobře orientovat v relevantních lékařských a psychologických aspektech 
léčby osob s poruchou pohlavní identity. Po detailní anamnéze, lékařské prohlídce a la-
boratorních testech by měl lékař opět zvážit pozitivní a vedlejší účinky hormonální léčby, 
včetně možných vážných následků ohrožujících život. Pacient musí mít možnost uvědo-
mit si rizika a přínosy hormonální léčby a souhlasit s lékařským sledováním léčby. Lékař 
mu musí zodpovědět jeho případné otázky. Lékařský záznam musí obsahovat písemný 
informovaný souhlas refl ektující diskusi rizik a přínosů hormonální terapie.
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Lékaři mají široké možnosti výběru hormonálních preparátů i způsobů jejich aplika-
ce. Možné volby zahrnují orální, injekční a trans-dermální způsob podávání léku. Užití 
trans-dermálních estrogenových náplastí by mělo být vzato do úvahy u biologických 
mužů starších 40 let a u těch, kteří mají poruchy srážlivosti krve nebo měli v minulosti 
žilní trombózu. Transdermální testosteron je vhodný pro biologické ženy, které nechtějí 
dostávat injekce. Základní lékařské sledování, nenastanou-li jiné zdravotní potíže, by mělo 
zahrnovat opakovaná lékařská vyšetření vztahující se k výsledkům a vedlejším účinkům 
léčby, měření životních funkcí před a během léčby, vážení a laboratorní testy. Pacienti 
s poruchou pohlavní identity, ať už léčení hormony či nikoliv, by měli být sledováni kvůli 
nádorům v pánevní oblasti.

U jedinců, kterým jsou podávány estrogeny, by mělo minimální laboratorní vyšetření 
zahrnovat měření stálé hladiny volného testosteronu a glukosy, jaterní testy, krevní obraz. 
Vyšetření by se měla opakovat po 6 a 12 měsících a poté jednou za rok. Měření hladin 
prolaktinu by se mělo zopakovat vždy po roce, dvou a třech letech. Pokud se během této 
doby neobjeví hyperprolaktémie, nejsou další měření nutná. Biologičtí muži léčení estro-
geny by měli být sledování na výskyt rakoviny prsu a povzbuzováni k provádění rutinního 
samovyšetření. S přibývajícím věkem by měli být sledováni kvůli rakovině prostaty.

U pacientů, kterým jsou podávány androgeny, by mělo minimální laboratorní vyšetře-
ní zahrnovat jaterní testy a krevní obraz. Vyšetření by se měla provádět po 6 a 12 měsících 
a dále každý rok. Mělo by být zváženo každoroční vyšetření jater prohmatem. Biologické 
ženy, které podstoupily mastektomii a mají rakovinu prsu v rodinné anamnéze, by měly 
být monitorovány i na tuto nemoc.

Lékaři mohou svým pacientům vystavit dokument se stručným prohlášením, že paci-
ent je v lékařské péči, která zahrnuje léčbu hormony opačného pohlaví. Během raných fází 
hormonální terapie by měli být pacienti podporováni, aby měli toto prohlášení neustále 
u sebe pro případ potíží s policií nebo jinou autoritou.

Redukce dávek hormonů po gonadektomii

Dávky estrogenu po orchitektomii mohou být sníženy o třetinu až polovinu. Snížení 
dávky testosteronu po ovariektomii by mělo být zváženo s ohledem na nebezpečí oste-
oporózy. Celoživotní udržování léčby je obyčejně nutné u všech pacientů se změněnou 
pohlavní identitou.

Nesprávné užívání (resp. zneužívání) hormonů

Někteří jednotlivci dostávají hormony bez předpisu od přátel a rodinných příslušníků, 
popř. je získávají v lékárnách v zahraničí. Lékařsky nesledované užívání hormonů vystavuje 
osobu většímu zdravotnímu riziku. Jsou také známy případy, kdy osoby léčené pod lékař-
ským dozorem braly další dávky ilegálně získaných hormonů bez vědomí svého lékaře. 
Lékaři by měli z důvodu snížení úmrtnosti a zdravotních komplikací pacienty nabádat 
k dodržování doporučených dávek. Lékaři postupují eticky, jestliže se rozhodnou přerušit 
terapii pacientům, kteří se neřídí předepsaným režimem léčby.
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Ostatní možné přínosy hormonů

Hormonální léčba, pokud ji pacient snáší bez problémů, by měla předcházet všem chi-
rurgickým zákrokům na genitáliích. Spokojenost s účinky hormonů posiluje identitu 
osoby jakožto příslušníka preferovaného pohlaví a přispívá k přesvědčení pokračovat 
v léčbě. Nespokojenost s výsledky hormonální terapie může signalizovat nerozhodnost 
s přikročením k chirurgickým zásahům. U biologických mužů hormony samotné často 
vyvolají dostatečný růst prsů vylučující potřebu jejich chirurgického zvětšení. Někteří 
pacienti podstupující hormonální léčbu nebudou toužit po genitálních a jiných chirur-
gických zásazích.

Užívání antiandrogenů a sekvenční terapie

Antiandrogeny mohou být použity jako přídavná léčba biologických mužů léčených 
estrogeny, i když nejsou vždy nezbytné k dosažení feminizace. U některých pacientů 
mohou antiandrogeny značně potlačit tvorbu testosteronu. To umožní užívat nižší dávky 
estrogenu, který může mít vedlejší účinky.

Pro feminizaci není nutná sekvenční terapie. Pokusy imitovat menstruační cyklus 
předepisováním přerušované estrogenové terapie nebo nahrazování estrogenu progeste-
ronem během části měsíce nejsou k dosažení feminizace nutné.

Informovaný souhlas

Hormonální léčba má být podávána jen těm, kdož jsou legálně schopni poskytnout in-
formovaný souhlas. U neplnoletých pacientů je třeba, aby informovaný souhlas obsahoval 
kromě jejich souhlasu také informovaný souhlas rodiče nebo zákonného zástupce.

Reprodukční volby

Informovaný souhlas znamená, že pacient ví o skutečnosti, že hormonální terapie ome-
zuje plodnost a odnětí pohlavních orgánů znemožňuje možnost reprodukce. Jsou zná-
my případy, kdy pacienti podstoupili hormonální terapii a operativní přeměnu pohlaví 
a později litovali ztráty možnosti zplodit a vychovávat vlastní genetické děti. Odborníci 
doporučující hormonální terapii a lékaři předepisující takovou léčbu by měli probrat 
s pacientem před zahájením hormonální terapie reprodukční možnosti. Biologičtí muži, 
zvláště pak ti, kteří ještě nemají děti, by měli být informováni o možnosti uchování sper-
matu v kryogenické bance před započetím hormonální terapie. Biologické ženy nemají 
v současnosti jiné dostupné volby pro uchování pohlavních buněk, než je kryogenické 
uchování oplodněných vajíček, avšak měly by být informovány o reprodukční proble-
matice včetně této možnosti. Jakmile budou dostupné další možnosti, měly by i tyto být 
prezentovány.
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IX.  ZKUŠENOST REÁLNÉHO ŽIVOTA 
REAL LIFE EXPERIENCE, RLE

Zkušenost realného života (RLE) je proces, v jehož rámci člověk v každoden-
ním životě přijímá novou genderovou roli a rozvíjí ji. RLE je nezbytným předstupněm 
před přechodem k genderové roli, která odpovídá pacientově pohlavní sebeidentifi kaci. 
Vzhledem k tomu, že změna pohlavního vyjádření s sebou nese okamžité sociální a osobní 
důsledky, mělo by zahájení této fáze předcházet zevrubné posouzení všech aspektů, ať už se 
týkají vztahů v rodině, v zaměstnání nebo ekonomických či sociálních dopadů. Všechny 
tyto sféry musejí odborníci se svými pacienty dopředu pečlivě rozebrat, aby se předešlo 
případným negativním dopadům na pacienta, protože zahájení RLE může mít zásadní vliv 
na pacientovo postavení v rodině, zaměstnání, manželství a negativně se může odrazit i na 
možnosti jeho styku s vlastními dětmi. S mnohými z těchto možností pacient dopředu 
vůbec nepočítá, ale je nutné zdůraznit, že ne všechny změny jsou výhradně negativní.

Parametry RLE

Při úvahách o zahájení RLE by odborníci měli vzít v potaz následující okolnosti:

schopnost pacienta udržet si zaměstnání nebo alespoň částečný pracovní úvazek; 
schopnost účastnit se vzdělávacího procesu; 
schopnost aktivní účasti na společenském životě; 
schopnost obstát alespoň v určité kombinaci bodů 1–3; 
schopnost dosáhnout legální změny jména, které by vyhovovalo pohlavní sebeiden- 
tifi kaci pacienta;
doložit ještě z jiných zdrojů, než jsou lékařské záznamy, že pacient vystupuje ve zvolené  
genderové roli.

RLE versus Real Life Test

Odborník může pacientovi doporučit zahájení RLE, ale konečné rozhodnutí, zda, kdy 
nebo jak tak učiní, musí záležet na pacientovi samém. Někteří zahájí RLE a po čase 
dojdou k názoru, že tento donedávna vytoužený cíl není tím, co si ve skutečnosti před-
stavovali. Mnozí odborníci často považují úspěšnost RLE za konečné potvrzení stanovené 
diagnózy – pokud pacient dosahuje v RLE pokroků, je transsexuál, pokud ne, trans-
sexuálem není. Tento přístup však zaměňuje pacientovu schopnost adaptovat se v nové 
sociální a pohlavní roli s tím, zda má opravdu poruchu pohlavní identity. RLE pouze 
testuje pevnost rozhodnutí jedince, míru schopnosti jeho života ve zvolené pohlavní roli, 
ale také přiměřenost nutné sociální, ekonomické a psychologické pomoci. RLE proto 
pouze pomáhá jak pacientovi, tak i psychoterapeutovi, aby posoudili jakým směrem je 
nejlépe ubírat se dál. Před zahájením RLE ale musí být diagnóza pevně stanovena, a to 
i navzdory tomu, že stále nemusí být zcela uzavřená, ale otevřená pro nové zhodnocení. 
Úspěch v RLE tak dodává pacientovi sebedůvěru a psychoterapeutovi další argumenty 
pro pokračování v léčbě.
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Odstraňování vousů a dalšího nežádoucího ochlupení u FtM pacientů

Podáváním ženských hormonů se hustota vousů a ochlupení sama od sebe nijak výrazně 
nesníží. Nejúspěšnější a nejbezpečnější metodou k odstranění vousů je elektrolýza, zdlou-
havý proces, který však biologickým mužům velmi usnadňuje RLE. Kromě nepohodlí 
během samotného zákroku k negativním vedlejším účinkům patří občasná hypo nebo 
hyper pigmentace, svědění a folikulitida. K zahájení elektrolýzy není zapotřebí formálního 
lékařského souhlasu, pacient k ní může přistoupit, kdykoli uzná za vhodné. Obvykle je 
lépe zahájit elektrolýzu ještě před RLE, protože k úspěšnému odstranění vousů je zapo-
třebí nechat je dorůst do určité délky. Většina pacientů stráví na elektrolýze přibližně dva 
roky. Novou metodou odstraňování vousů je použití laseru, ale zkušenosti s ním jsou 
dosud velmi omezené.

X. CHIRURGICKÉ ZÁKROKY

Operativní změna pohlaví je účinná a lékařsky doporučovaná v případech těž-
kých poruch pohlavní identity. U osob diagnostikovaných s transsexualismem nebo poru-
chou pohlavní identity se operativní zákrok spolu s podáváním hormonů a RLE ukazuje 
jako účinný postup. Takovýto léčebný postup – předepsaný a doporučený kvalifi kovaným 
odborníkem – je z lékařského hlediska žádoucí a nevyhnutelný. Přeměna pohlavních or-
gánů v žádném případě není nějakým pokusem, kosmetickou úpravou, součástí výzkumu 
nebo jinak nezodpovědným krokem. Je jasně stanovenou, velice účinnou a nejvhodnější 
léčbou transsexualismu nebo vážných poruch pohlavní identity.

Jak se vypořádat s etickými souvislostmi přeměny pohlaví?

Mnoho lidí, včetně některých lékařů, se z etických důvodů staví proti chirurgické pře-
měně pohlaví. V běžné chirurgické praxi se patologické tkáně odstraňují s cílem obnovit 
poškozené funkce nebo se provádějí úpravy charakteristických fyzických rysů, což má 
sloužit zlepšení pacientova osobního vzhledu. Ti, kteří protestují proti chirurgickým zá-
krokům u osob s poruchou pohlavní identity, neberou tyto věci vůbec v potaz. Je proto 
zapotřebí, aby odborníci začali za adekvátní považovat i změny anatomicky normálních 
struktur. Aby správně určili, jak mohou transsexuálnímu pacientovi zmírnit psychické 
útrapy, musejí mu patřičně naslouchat a pečlivě vnímat jeho vyprávění o dosavadním 
životě a dilematech.

Nesouhlas s prováděním chirurgických zákroků z etických důvodů typu „hlavně ne-
udělat nic, co by poškodilo fyzickou schránku“ je třeba brát vážně a diskutovat o něm, 
ale přitom je nutné přihlížet k tomu, aby se lékař od pacienta co nejvíc dozvěděl o jeho 
psychických stresech a pocitech, průvodních jevech poruchy pohlavní identity.

Odmítnout zákrok nebo možnost pohlavní přeměny případně hormonální léčby 
na základě například jen seropozitivity krevního nálezu třeba na HIV, hepatitidu B, C 
a dalších chorob je neetické.
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Vztah chirurga, lékaře předepisujícího hormony a psychologa

Chirurg není pouze jakýmsi řemeslníkem najatým k nějakému úkonu, ale je součástí týmu 
odborníků, kteří se podílejí na dlouhodobém léčebném procesu. Pacient bere operatéra 
často velmi pozitivně, ačkoli se na následné léčbě nebude (v ideálním případě) příliš 
podílet. Vzhledem k zodpovědnosti, kterou chirurg vůči pacientovi má, musí dokonale 
rozumět diagnóze, která vedla k rozhodnutí o chirurgické přeměně pohlaví. Chirurgové 
by ostatně měli mít možnost hovořit se svými pacienty i pro svou vlastní jistotu, že pacient 
bude po zákroku se vší pravděpodobností spokojen.

V ideálním případě by měl chirurg úzce spolupracovat s ostatními odborníky, kteří 
se po celou dobu podílejí na psychologické a lékařské péči o daného pacienta. Tohoto 
cíle se dosáhne nejlépe v okamžiku, kdy je chirurg členem interdisciplinárního týmu 
odborníků specializovaného na poruchy pohlavní identity, nicméně faktem zůstává, že 
takové týmy jsou zatím výjimkou.

Chirurg musí být navíc sám přesvědčený o tom, že lékaři, kteří hormony a zákrok 
předepsali, jsou uznávanými a kvalifi kovanými odborníky s dostatečnou praxí. To lze často 
poznat už z dokumentace, kterou tito lékaři předloží. Pokud chirurg pojme podezření, že 
dokumentace je neúplná nebo se jedná o falsum, měl by o případu hovořit minimálně 
s jedním z lékařů, kteří zákrok doporučili, nebo si ověřit autentičnost dokumentů.

Před každým chirurgickým zákrokem by měl operatér sledovat příslušná lékařská vy-
šetření, včetně vlivu hormonální léčby na játra a jiné orgány. Tato vyšetření může provést 
sám nebo je přenechat svým kolegům. Stav před operací může komplikovat rekonstrukci 
genitálií, a proto by měl být chirurg i zkušeným urologem. Lékařská zpráva by měla 
obsahovat také souhlas dobře informovaného pacienta s každým chirurgickým krokem, 
který bude proveden.

XI. OPERACE POPRSÍ

Zvětšování nebo úplné odstranění prsů jsou dnes už zcela běžné operace, které 
z různých důvodů podstupuje značná část veřejnosti – počínaje kosmetickými zákroky 
a léčbou rakoviny konče. Ačkoli jsou prsa důležitým druhotným pohlavním znakem, 
jejich přítomnost či velikost není zahrnuta v legislativních defi nicích určujících pohlaví 
a pohlavní identitu člověka, a nejsou důležitá ani pro pohlavní reprodukci.

Postup u MtF pacientů se v tomto bodě od pacientů FtM liší. Pro FtM pacienty je 
mastektomie obvykle prvním chirurgickým zákrokem, jehož smyslem je zlepšit vystu-
pování pacienta na veřejnosti v mužské roli. Pro některé pacienty je to zákrok jediný, 
protože žádné další už nepodstupují. Po odstranění prsní tkáně, které vyžaduje více 
zásahů do pokožky, zůstanou pacientovi viditelné jizvy. Pacient o tom musí být předem 
podrobně informován. FtM pacienti mohou tuto operaci podstoupit zároveň se zahájením 
hormonální léčby.

U MtF pacientů může být prováděno zvětšování prsů až tehdy, kdy lékař po osmnácti-
měsíčním podávání hormonů zkonstatuje, že zvětšení není dostatečné pro pohodlnou 
adaptaci v nové pohlavní roli.
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XII. OPERACE GENITÁLU

Minimální kritéria pro různé operace genitálu požadovaná 
bez rozdílu pro biologické muže a ženy

Zletilost podle zákonné normy v daném státě. 
Obvykle alespoň dvanáct měsíců nepřetržitého užívání hormonů bez vedlejších účin- 
ků.
Nepřetržitá, minimálně dvanáct měsíců trvající RLE. Pokud se občas pacient navrací  
k původní pohlavní roli, mělo by to být považováno za ambivalentní a za nesplnění 
těchto kritérií.
Pravidelná psychoterapeutická sezení na přání psychoterapeuta, která jsou závazná  
po celou dobu RLE.
Prokazatelné povědomí o nákladech, délce hospitalizace, možných komplikacích a po- 
operačních rehabilitačních postupů nutných u řady operativních zákroků.
Povědomí o možnostech a schopnostech různých chirurgů a jimi používaných ope- 
račních postupů.

Kritéria svědčící o připravenosti pacienta

Prokazatelný pokrok v přechodu do nové pohlavní role. 
Prokazatelný pokrok ve styku s rodinou, v zaměstnání, pozitivní změny v osobním  
životě směřující k duševní pohodě. Zahrnuje též uspokojivé zvládnutí problémů typu 
sociopatie, nadužívání léků, psychóz, tendencí k sebevraždě apod.

Lze chirurgický zákrok provést bez hormonální léčby a RLE?

Dosáhnout chirurgického zákroku bez splnění výše uvedených kritérií není možné. Ope-
rativní přeměna genitálu je součástí léčebného postupu u osob s poruchou pohlavní 
identity a může být prováděna pouze po pečlivém předchozím zhodnocení. Žádosti 
o operaci genitálu nemusí být vždy vyhověno.

SOC prosazuje individuální přístup ke každému pacientovi, ale to neznamená, že by 
měla být ignorována obecná doporučení a standardy, které specifi kují podmínky a způ-
soby diagnostického hodnocení.

Pokud však daná osoba žije delší dobu přesvědčivě v roli opačného pohlaví a psy-
choterapie prokáže její duševní zdraví, neexistuje žádný podstatný důvod, proč by měla 
hormonální léčba předcházet operaci genitálu.

Podmínky pro provádění operace genitálu

Operace genitálu u osob s poruchou pohlavní identity není jednou z možných variant 
léčby, pro kterou se pacient může rozhodnout. Pod pojmem volitelné rozumíme jen takové 
procedury, které vyžadují jen oboustranný souhlas pacienta a operatéra. Operace genitálu 
u osob s poruchou pohlavní identity ale mohou být prováděny pouze po komplexním 
zhodnocení kvalifi kovaným psychoterapeutem.
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Operace může být provedena až na základě dokumentů, které potvrzují, že byla pro-
vedena všechna požadovaná vyšetření a diagnostikování a že pacient vyhovuje výše uve-
deným kritériím. Poté se pacient, chirurg a lékař předepisující hormonální terapii podílejí 
stejnou měrou na zodpovědnosti za rozhodnutí provést na těle nevratné změny.

Co musejí splňovat chirurgové provádějící operace genitálu?

Chirurg by měl mít atestaci z oboru urologie, gynekologie, plastické chirurgie nebo 
všeobecného lékařství. Měl by projít specializovaným školením v oboru rekonstrukce 
genitálu pod dohledem zkušeného odborníka. I zkušení lékaři by měli dbát o to, aby se 
o své vědomosti dělili se svými mladšími kolegy a navíc by si měl každý chirurg neustále 
udržovat přehled o vývoji v oboru.

V ideálním případě by měl chirurg ovládat více než jednu metodu rekonstrukce ge-
nitálu, aby mohl s pacientem předem jednotlivé postupy prokonzultovat a byl schopen 
rozhodnout v individuálním případě pro vhodnější postup.

Pokud se chirurg těmito postupy nezabývá nebo má v tomto směru jen základní 
znalosti, měl by o tom pacienta předem informovat a předat ho do péče zkušenějšímu 
kolegovi.

Operace genitálu u MtF pacientů

Tato chirurgická procedura může obsahovat orchiektomii, penektomii, vaginoplastiku, 
klitorideoplastiku a labioplastiku. Jmenované postupy si žádají zkušeného chirurga a nut-
ná je i pooperační péče. Tyto techniky zahrnují penilní kožní inverzi nebo rectosigmoi-
dální vaginoplastiku. Hlavním cílem vaginoplastiky je dosažení sexuální citlivosti, stejně 
jako vytvoření funkční vaginy přijatelného vzhledu.

Další operace u MtF pacientů

S cílem dosáhnout větší feminizace těla lze provádět také thyreoidální chondroplastiku, 
dodání tuku do oblasti boků, plastiku nosu, redukci lícních kostí, facelifting a blepha-
roplastiku. Tyto zákroky si nevyžadují doporučení odborného lékaře. U operací hlasivek 
existují reálné obavy z možných rizik a než bude tento zákrok doporučen k širšímu po-
užití, bude zapotřebí získat více empirických dat. Pacient, který se však pro tuto operaci 
rozhodne, by ji měl v každém případě podstoupit až po všech ostatních chirurgických 
zákrocích, aby předešel možným rizikům z anestezie a intubace.

Operace genitálu u FtM pacientů

Tato chirurgická procedura může obsahovat hysterektomii, salpingooophorectomii, me-
taidoioplastiku, scrotoplastiku, urethroplastiku, nasazení protéz varlat a faloplastiku. 
Nynější metody pro faloplastiku se liší a volba některé z nich může být ovlivněna anato-
mickými omezeními nebo rozhodnutím chirurga. Pokud je cílem faloplastiky dosažení 
vzhledově dokonalého penisu schopného erekce, sexuální citlivosti a schopnosti koitu, 
musí být pacient informován o tom, že se jedná o proces v několika fázích a s mnoha tech-
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nickými obtížemi, které si mohou vyžádat další chirurgické zákroky. I metoidioplastika, 
která je v teorii jednorázovým zákrokem k vytvoření mikropenisu, si obvykle žádá více 
operací. Značný počet metod konstrukce falu napovídá tomu, že zatím nebyl vytvořen 
ideální postup a v tomto směru bude zapotřebí ještě značného technologického vývoje.

Další operace u FtM pacientů

K dalším zákrokům směřujícím k maskulinizaci těla patří například liposukce k redukci 
boků či stehen.

XIII. POOPERAČNÍ SLEDOVÁNÍ

V rámci získání údajů o psychologických dopadech terapie se doporučuje 
dlouho dobé sledování pacienta i po operativní změně pohlaví. Tento proces je důležitý 
i z hlediska pacientova tělesného a duševního zdraví i pro pochopení možností a hranic 
současné terapie.

K získání ideálního vzorku je zapotřebí dlouhodobě sledovat všechny pacienty daného 
chirurga. Pacientům pocházejícím ze vzdálených míst by měl chirurg zajistit možnost 
sledování u svého kolegy v místě pacientova bydliště.

Někteří pacienti se po operaci vyhýbají i lékařům předepisujícím hormony. Neuvědo-
mují si ale, že právě tito odborníci mohou s předstihem rozpoznat a diagnostikovat různé 
zdravotní potíže a předejít tak různým komplikacím vyplývajícím z unikátní zkušenosti 
pacienta s hormonální terapií. Pacienti po operaci by měli pravidelně absolvovat zdravotní 
prohlídky v souladu s doporučeními odpovídajícími jejich věku. Sledovat pacienta by měl 
i psychoterapeut, který s ním strávil ze všech odborníků nejvíc času a je proto nejvhodnější 
osobou, která může pacientovi pomoci s případnými adaptačními problémy.
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PŘÍLOHA 2

Výpovědi pacientů

Martin, FtM

Bylo to někdy v průběhu školky, kdy jsem s konečnou platností zjistil, že se svět dělí na 
holčičky a kluky, kteří, když jsou velcí, jsou ženami a muži, a že já, protože chodím na 
holčičí záchodky, čůrám vsedě a musím ve školce nosit zástěrku a ne trenky jako ostatní 
kluci, jsem tedy holčička. V té době jsem asi poprvé pocítil, že není všechno v pořádku, 
že přece holčička nejsem, a v zástěrce jsem se cítil jako ve skafandru. Příliš jsem si s tím 
hlavu nelámal, kromě výše řečených rozdílů mne nic netrápilo, a když jsem přišel ze 
školky domů, převlékl jsem se do košile a kalhot s kšandami. Když jsem se tím přece 
jenom zabýval, došel jsem k názoru, že jsem ještě malý a že až vyrostu, určitě se to vyřeší 
(spoléhal jsem, že z větší části samo).

Monika, MtF

Myslím, že už v období 4–8 let se u mne vyskytovalo femininní chování, které ale moji 
rodiče vytrvale potlačovali. Chtěla jsem mít dlouhé vlásky, lakované dívčí sandálky, být 
princeznou, hrát si s panenkami a vozit je v kočárku. V devíti letech jsem si poprvé uvě-
domila svou touhu po změně pohlaví. V televizi jsem viděla fi lm, ve kterém vyhledavači 
talentů změnili ušmudlanou servírku v krásnou ženu. Tehdy jsem pochopila, že stejnou 
proměnou bych ráda prošla i já. Když jsem se ale se svými pocity bezprostředně obrátila na 
otce, pochopila jsem z jeho reakce, že je mé přání cosi strašně špatného, cosi, co už nikdy 
nesmím vyslovit. A když to přesto udělám, už mne nikdy nikdo nebude mít rád. Poněvadž 
jsem tehdy ještě trochu koketovala s náboženskou vírou, zkoušela jsem se modlit, aby ze 
mne Bůh udělal ženu. Taky jsem pro všechny případy zkoušela různá zaříkávadla. Sice 
jsem moc nevěřila v úspěch, ale stejně jsem si říkala, co kdyby...

Daniel, FtM

První školní den jsem byl nucen obléci si nenáviděné šatičky. Představa, že takto vyhas-
trošen půjdu ven, mezi lidi, že mne uvidí kamarádi, se kterými jsem ještě nedávno hrál 
fotbal, mi připadala až příliš krutá. Intenzivní pocit trapnosti, který jsem ten den prožíval, 
se podobal spíše snu než realitě. Nevzpomínám si, že by mne matka ještě někdy potom 
nutila do šatů. Nejspíš rezignovala a nebo i ona cítila ze mne pak to něco nepatřičného, 
stěží postižitelného, co dávalo mému vzhledu tragikomičnosti...

V jedenácti letech jsem nastoupil na druhý stupeň školy, v té době jsem se stal vážněj-
ším a zamlklejším než většina vrstevníků. Budoucnost jsem neplánoval. Stále ještě jsem 
měl partu kluků, hráli jsme fotbal a hokej. Jednoho dne jsem se však zadíval podezíravě 
na své tělo a zjistil, že už není tak rovné. Hrudník už nebyl tak plochý a pocit hanby se 
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teď opakoval vždycky při pohledu na tělo. O samotě jsem si tehdy odbýval svou první 
velkou prohru, byl jsem zdrcen, jako by mne potkalo to největší neštěstí a tragédie. Teď 
už se stěží dalo věřit, že se osud nenaplní stejně neúprosně i v tom ostatním. Další pohro-
ma na sebe nedala dlouho čekat v podobě menstruace. Mé skutečné já se začalo pomalu 
stahovat do ústraní. Dříve tak sebevědomé a nebojácné já, které určovalo tón v dětských 
letech, se začalo pomalu vytrácet.

Petra, MtF

Mé představy nikam nezapadaly. Připadala jsem si tím největším úchylem na světě, když 
se mojí myslí honily představy mne jako ženy. Často jsem sama sebe přesvědčovala, že je 
to všechno proto, že jsem ještě neměla žádnou dívku. Zkusila jsem se dvakrát seznámit 
na inzerát, ale rande bylo pro mne utrpením. Snažila jsem se v sobě všemožně potlačit 
touhu být ženou a abych se stala opravdovým chlapem, začala jsem dělat bojová umě-
ní. Představy ale byly stále častější, vybavovaly se mi věci jako těhotenství, porod, péče 
o dítě. Byla jsem tehdy psychicky značně rozhozená. Po čase jsem se odhodlala říci o svém 
problému rodičům. Jejich postoje byly odmítavé, táta mámě vyčetl, že ze mne vychovala 
zženštilého kluka. Probrečela jsem tehdy mnoho nocí a zhoršení psychického stavu se 
projevilo i zvýšením počtu astmatických záchvatů. Když jsem se po jednom z nich probrala 
na jednotce ARO, řekli mi, že jsem v bezvědomí mluvila jako žena. V dalším období mne 
máma přemlouvala, abych si ještě vše rozmyslela. Když jsem viděla, že pláče, vyčítala jsem 
si to a slíbila, že to zkusím. Dlouho jsem to nevydržela. Měla jsem pak možnost prožít 
jeden den jako žena a rozhodla jsem se defi nitivně. Chtěla bych usilovat o změnu pohlaví. 
Tentokrát se odradit nenechám.

Martin, FtM

Po nástupu na vysokou školu jsem se zamiloval do ženy. Říkala, že je bisexuální a myslel 
jsem si, že jsem na tom taky tak. Pak se mi pomalu začaly vracet vzpomínky na dětství a já 
začal tušit, že jsem někým úplně jiným. Když jsem se setkal s transsexuálním člověkem, po-
slouchal, co mi vypráví, tak mi to všechno došlo. Najednou dostaly smysl i dříve iracionální 
výroky typu „kdybych se malovala, cítila bych se jako teplouš…“ Vracel se mi sen z dětství, 
který mne děsil. Byl jsem celkem hezká žena, zabil jsem se a narodil se znovu jako kluk – 
tlustý, krátkozraký a věčně nespokojený. Když jsem se nakonec rozhodl, ulevilo se mi.

Honza, FtM

Už jako malé dítě jsem si hrál raději s chlapci. Nelákaly mne panenky, v sedmi letech 
jsem začal hrát fotbal za žáky, za dorost už jsem jako holka nemohl, tak jsem odešel hrát 
dívčí fotbal do Prahy. Už jako malého si mne pletli s klukem, byl jsem rád, ale pak, když 
mi začaly růst prsa, už to nešlo. V šestnácti přišel vztah s klukem, líbil se mi, ale spíš 
jsem si představoval, že bych mohl vypadat jako on. Nebylo to příjemné. Chtěl jsem se 
ženit, a ne vdávat. Nechtěl jsem mít děti jako máma, ale líbilo by se mi, když by mi říkaly 
tati. Chtěl jsem si s ním vyměnit role – to já chtěl nosit kytky a být on. Pak jsem potkal 
partnerku a začali jsme spolu pomalu chodit a pak žít. Vždycky mne brala jako kluka. 
Naše okolí nás bere jako lesby, oni nevědí, jaký je to pocit stydět se za své tělo, nemoci se 
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jít v létě vykoupat ani zatancovat si se svojí holkou. Dlouho trvalo, než jsem se rozhodl 
něco udělat. Myslel jsem, že je to i otázka peněz. Ale nejde to donekonečna na něco čekat. 
Zbývá to nejtěžší – říci to rodičům, ale myslím, že to snad pochopí.

Dana, MtF

Prazačátkem je samozřejmě dětství.V osmi jsem si to instinktivně namířil (ač nerada, 
musím zde použít ten proklatý mužský rod) k máminým šperkům a skříni plné šatů. 
Netušil jsem, proč, ale tyto věci mne jaksi přirozeně přitahovaly. Vracel jsem se k nim se 
stejným pocitem, který nutí žíznivého se napít. Toho pocitu už jsem se nezbavil a později 
se stal spolu s dalšími nepochopitelně zženštilými projevy mého já zdrojem všech možných 
frustrací. Fakt byl, že celé další dospívání se stalo bojem o to, jak zůstat zařazený a jak se 
konečně stát normálním (klukem). Neuvědomoval jsem si, že jsem herec, který se narodil 
s kostýmem, který nelze svléknout. Být nucen hrát divadelní roli a nevědět, že je to jen 
divadelní role mužského pohlaví, jaké následky, zmatky a posuny to vyvolá v poloslepé 
duši, to se nedá vylíčit. Takhle nějak musí vypadat peklo, jestli existuje. Spojovat své 
problémy s poruchou pohlavní identity mne nenapadlo. Jen postupně přicházel čas, kdy 
jsem dospěl po řadě nepublikovatelných peripetií k přesvědčení, že šťastný mohu být 
jen tehdy, když budu moci alespoň v soukromí, po večerech žít jako žena. Dlouho jsem 
pochyboval, jestli to není jen nějaký útěk před sebou samým. Vnímal jsem sám sebe jako 
velmi nevyrovnaného člověka, plného dogmat, neustále se snažícího něco předstírat. 
Otupený a přivyklý trvalému neklidu jsem si zvykl na myšlenku, že to tak bude pořád. 
Dnes jsem schopna vnímat svůj život natolik komplexně a ve vazbách, že vzpomínky na 
tehdejší nemohoucnost mi vhánějí slzy do očí.

Pavel, FtM

„Je to holčička,“ ozvalo se kdesi v porodnici. A tím to všechno začalo. Celá moje mizé-
rie. Brzy jsem začal poznávat, že něco není v pořádku a asi v deseti letech jsem dospěl 
k nezvratnému přesvědčení, že jsem kluk. Otec je starší než matka. Vadí mi to, nikdy si 
se mnou nic nehrál. Často jsem se s rodiči hádal. Hlavně s otcem, je úplně jiný než já. 
Vlastně celá rodina je jiná – připadám si jako mimozemšťan. Rodiče nesnášejí všechno, co 
se odlišuje od průměru. Toho jejich průměru. Ten seriál je dobrý, jenom mne tam štve ten 
buzerant, řekla matka při sledování Melrose Place. Otec nejen že nenávidí transsexuály, 
ale dokonce nadává i na všechny, jejichž kůže je jiná než bílá. Většinou jim nadává do 
negrů. Víc než cokoli jiného jsem věděl jistě to, že rodičům se svěřit nemůžu.

Standa, FtM

Můj život před změnou pohlaví bych popsal jako vleklý, černý a opuštěný. To, že jsem 
si přál být klukem, jsem považoval za jeden z těch infantilních snů jako být pirátem 
nebo slavnou hvězdou. Když pominu ty starosti, které člověk může v dospělosti svo-
bodně odbourat, jako povinnost nosit sukně či náušnice, zůstává ještě řada hlubších 
problémů, přetrvávajících a zásadních. Člověk je sám, nerozumí, co se po něm chce, do 
čeho je násilně manipulován. Lidé nerozumí jemu, cítí zmatek a chtějí buď utéci nebo 
pomoci. Pomoc v dřívější době vypadala tak, že nenormální jedinec byl poslán na léčení 
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s podezřením na schizofrenii, homosexualitu nebo oblíbené poruchy chování. Léčba se 
pak omezovala výhradně na izolaci, používání oblbováků, snahu převychovat, přesvědčit 
transsexuálního člověka o tom, že necítí to, co cítí. Lékaři snad měli představu, že si mů-
žete ráno před zrcadlem říci pětkrát za sebou „Jsem krásná slečna!“ a stane se to. Omyl. 
Zkoušel jsem to, upřímně jsem lékařům věřil, snažil se přizpůsobit a výsledek – břitká 
parodie. Dlouho jsem věřil, že až budu dospělý, vše se změní. Bylo to stejné – cítil jsem 
se opuštěný a sám. Po všech těch letech snahy o přizpůsobení se ztracený, už i sám sobě 
cizí, nepochopitelný, dokonale zmatený a dokonale nešťastný. Změna pohlaví pro mne 
logicky znamená spasení a zázrak, normální život, vrcholné štěstí. Dnes, po operacích, 
jsem spokojený sám se sebou, vím, kdo jsem a kam patřím a zdá se, že to vědí i všichni 
kolem, jsem integrovaný do společnosti, jsem ženatý a šťastný. Konečně.

Linda, MtF

Kolem šestého roku jsem si začala uvědomovat rozdíly mezi kluky a holkami. Sama jsem 
se neuměla nikam zařadit. Chování holky mi přišlo přirozené a méně stresové. U cho-
vání kluka jsem musela neustále myslet na kontrolu sebe sama. Jako kluk jsem se snažila 
chovat tak, aby se mi nesmáli. Ale nešlo to pořád, chováním holky jsem si ulevila a tím 
jsem se okamžitě stala středem pozornosti a posměchu. Po tělocviku jsem si chodila ho 
dívčí šatny alespoň odpočinout. Sedla jsem si na lavičku a snila. Prostoupila mne zvláštní 
uvolněnost a dostala jsem větší chuť do života. Při hudební výchově jsem zpívala ve stejné 
oktávě s holkama. Po hodině se kluci rozutekli a my jsme tam ještě zůstaly, jedna zpívala 
a ostatní poslouchaly. Bylo to hezké.

Lenka, MtF

Později mi začaly růst vousy a to byl konec. Začala jsem zlobit a nikdo nechápal, proč. 
Přestala jsem chodit do školy, kradla, abych měla za co pít, a pila, abych mohla přežít. 
Nakonec jsem skončila v kriminále. Když jsem vyšla ven, pořád to nemizelo, nutilo mne 
to převlékat se. I když jsem odjela do Londýna, všude mne to dohonilo. Pak jsem si našla 
hodnou holku a život chvíli dostal řád, ale pak se všechno vrátilo do původních kolejí 
a já si podřezala žíly. A přitom vím, jak bych chtěla žít. Chtěla bych druhým pomáhat, 
ale copak jsem někdy mohla říct, že bych chtěla být zdravotní sestra? Možná bratr...

Kristina, MtF

V sedmnácti letech jsem navázala první skutečný vztah s dívkou. Byla jsem do ní zami-
lovaná, ale moje touha po ní se mísila s touhou být jako ona. Vlastní tělo mi v těch 
chvílích vadilo víc než jindy, erekce mi přišla naprosto odporná a styděla jsem se za ní. 
Když jsme se poprvé pomilovaly, bylo to velice nešikovné a já z toho byla v šoku. Bála 
jsem se, že jsem jí nějak ublížila. Tehdy jsem si uvědomila, že jako muž nebudu nikdy 
fungovat. Že nikdy nebudu fungovat v žádném vztahu. Že jsem úplně nefunkční člověk, 
zmetek. Uložila jsem přítelkyni do postele a odešla ven na mráz. Brečela jsem, až jsem 
skoro nemohla dýchat. Po silnici jezdily náklaďáky a já naprosto vážně uvažovala, že to 
ukončím. Že svět osvobodím od jednoho hybrida, co není ani úplný muž ani žena, ale 
něco nefungujícího mezi nimi. Naštěstí jsem to neudělala.
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Matěj, FtM

Býval jsem hodně u babičky a to bylo dobrý. Předškolní časy jsme s babičkou prokládali 
hrou na školu, spočívalo to v tom, že mi měla říkat Tomáši nebo Dane eventuálně Kar-
le, a ona musela předstírat, že je slaboduchá Božena, která vůbec nic neumí. No, i jiný 
věci jsem měl jako kluk, oblečení, čelenky, oranžovou tatrovku, tričko se Sandokanem, 
plastovou benzínovou pumpu, džíp na ovládání, brusle, hokejku, a nakonec velký modrý 
šlapací moskvič, který mi babička koupila. Později, ve škole, se to už začalo sypat. Vzdá-
lenost mezi mnou a ostatníma se začala zvětšovat. Nedokázal jsem se bavit s ostatními, 
účastnit se akcí, pořád jsem jen spal. Na gymplu jsem poprosil rodiče o pomoc, že je 
mi pořád špatně, že nemohu dýchat, že mám strach, doktor řekl, že je to v mém věku 
normální. Měl jsem strach, že mne sežere prázdnota. Ale pak, jako zázrakem, jsem začal 
objevovat sám sebe. Pamatuju si nejkrásnější sen, který se mi tehdy zdál. Nakonec jsem 
v něm vystupoval z podzemí na světlo, sice jsem měl ženský šaty, ale tělem jsem byl kluk, 
i když trochu kulhavej.

MtF

V nitru vím, hledám,
tolik cizí připadá mi objetí,
v lůnu matky zrozen jest,
jsem člověk jako Ty,
smrtelný a maličký,
však bojím se mluvit,
doznat pravdu... už ani nevím, kde končí skutečnost
a kde začíná lež,
jíž oklamat sám sebe snažím se už tolik let
teď křičím beze slov, bez hlasu
...propadám se... není tu...

A v zaťatých pěstích cítím tu úzkost...
tu zarytou touhu jít dál,
míjet a nacházet, v dešti hrát si s kapkami,
v duze kreslit obrazy,
zabít ten strach... zabít a pohřbít tu ztracenost
procitnout
v ranní rose a cítit zas měkkost rtů
ve snu políbených...
...nebát se zas snít
o dětských kouzlech.

O zoufalství

Myslím, že to moc nepřeháním, když se dívám do zrcadla.
Myslím, že to moc nepřeháním, když si prohlížím špičky bot.
Myslím, že to moc nepřeháním, když se snažím neumřít...
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Moje zoufalství je čirá tekutina. Není to voda, je to kyselina...

Myslím, že to moc nepřeháním, když típám vajgly v popelníku.
Myslím, že to moc nepřeháním, když piju kafe a nesladím.
Myslím, že to moc nepřeháním, když se snažím trochu snít...

Moje zoufalství je jak prozření. Chemie, magické myšlení...

Myslím, že to moc nepřeháním, když si trhám šedé vlasy.
Myslím, že to moc nepřeháním, když nad ránem chodím spát.
Myslím, že to moc nepřeháním, když se snažím zapomenout...

Moje zoufalství je má hvězdná noc. Zamlklé volání o pomoc...
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PŘÍLOHA 3

Průvodce matrikou pro transsexuální osoby

V ČR mají transsexuální lidé možnost požádat na matrice v místě trvalého 
bydliště o změnu jména na neutrální tvar. Po předložení potvrzení od ošetřující lékařky 
je tato změna bezplatná.

Jestliže původní příjmení tvoří podstatné jméno, vytvoří se z něj neutrální tvar přidá-
ním koncovky „ů“ (Nováků, Vlčků, Jahodů, atd.). Pokud jde o přídavné kméno, připojí 
se koncovka „ých“ (Pokorných, Černých, apod.). Původní příjmení ovšem není nijak 
závazné, žadatel si může svobodně zvolit kterékoliv jiné.

Další možností je zvolit si příjmení z cizího jazyka, který nerozlišuje v příjmeních 
mužský a ženský rod, např. z angličtiny. Nelze tedy využít např. jazyky slovanské, které 
rody rozlišují.

O něco složitější je situace u křestních jmen. Kromě obourodých ofi ciálních jmen 
(Nikola, René, Saša) se pro TS osoby připouští též použití obourodých domáckých podob 
jmen (Jára, Míša, Péťa).

Je rovněž možné použít cizí křestní jména, ta už ale nemusí být obourodá v rámci 
jednoho jazyka (např. jméno Janis je v angličtině ženské a v řečtině mužské).

Naneštěstí, jednotlivé matriky se někdy liší v míře své vstřícnosti. Co jedna povolí, 
může jiná zamítnout. Ve sporných případech pak obvykle nezbývá, než obrátit se na 
soudní znalkyni v oboru jmen (PhDr. Miloslava Knappová, tel. 271733481), která je 
schopna během několika málo dní vypracovat odborný posudek (cena zhruba 600 Kč).

Toto je seznam neutrálních jmen, která již byla TS lidmi v minulosti použita. Nej-
oblíbenější jsou Saša a Nikola.

Áda
Alex
Aliz
Andrea
Andy
Bronia
Dan
Deny
Ilja
Issa
Ivo
Janis
Jannis
Jarka
Jára
Jean

Jindra
Jirča
Jirka
Kája
Kim
Lenny
Mára
Marti
Martine
Michele
Míla
Mira
Míša
Míťa
Nicol
Niki

Nikola
Péťa
René
Riki
Robbie
Robin
Romy
Saša
Stáňa
Sváťa
Štěpa
Viky
Vivian
Vlasta
Zbyňa
Zdena
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Toto je seznam dalších jmen, která by pravděpodobně mohla být rovněž použitelná, 
ale nebyla dosud vyzkoušena a jejich vhodnost proto nelze zaručit. V závorce je v méně 
zřejmých případech uvedena původní mužská/ženská varianta jména.

Alice
Bernie (Bernard/dette)
Béda
Bláža (Blažej/ena)
Bóža (Božetěch/Božena)
Cecil
Dráža (Drahoslav/a)
Eda
Fany
Gába
Gusta
Honza
Květa
Láďa

Líba (Libor/Libuše)
Maria
Nikita
Olda
Páťa (Patrik/cie)
Ráďa
Rosťa
Sláva
Valda
Venďa (Vendelín/Vendula)
Věra
Víťa
Vláďa
Vojta
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PŘÍLOHA 4

Formulář žádosti o změnu jména a příjmení

Já, ...............................................................................................,

r. č. ........................................................,

datum a místo narození ...............................................................................................,

s trvalým pobytem v ....................................................................................................,

tímto žádám o změnu jména a příjmení na zvolený neutrální tvar

................................................................

Žádost odůvodňuji svým zdravotním stavem (diagnóza F64).

Ke své žádosti přikládám

občanský průkaz –
rodný list –
lékařské potvrzení –

V .................................................................  dne ..................................................

........................................................
podpis
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KONTAKTY

MUDr. Hanka Fifková
sexuologická ordinace, U Rajské Zahrady 12, Praha 3
hankaf@chello.cz

 222 317 185

prof. PhDr. Petr Weiss, PhD.
Sexuologický ústav 1. LF UK, Apolinářská 4, Praha 2
petr.weiss@vfn.cz

 224 968 244

MUDr. Ivo Procházka, CSc.
Sexuologický ústav 1. LF UK, Apolinářská 4, Praha 2
ivo.prochazka@seznam.cz

 224 968 248

MUDr. Vladimír Weiss
endokrinologie, Soukalova 3355, Praha 4
vladimír.weiss@lf1.cuni.cz

 241 047 381

doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.
Urologická klinika UK 2.LF a FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5
ladislav.jarolim@fnmotol.cz

 224 434 804

prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc.
Klinika plastické chirurgie, Berkova 34, Brno
jiri.vesely@fnusa.cz

 541 582 111

MUDr. Pavlína Marešová
Gynekologicko-porodnická klinika, FN Bulovka, Budínova 2, Praha 8
pavlina.maresova@fnb.cz

 266 083 229

MUDr. Patrik Paulis
klinika A2C, Malé Náměstí 13, Praha 1
pa3kpraha@yahoo.fr, www.plasticpatrik.com

 221 423 285 nebo 724 087 505
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PhDr. Olga Pechová
Katedra psychologie FF UP, Vodární 6, Olomouc
olgapol@centrum.cz

 585 633 509

PhDr. Zdeněk Rieger
Středisko pro děti a mládež, Rakovského 3138, Praha 4
zde.rieger@tiscali.cz

 241 772 127

doc. Th Dr. Jiří Skoblík
Hradčanské nám. 10, Praha 1
skoblik@ktf.cuni.cz

 220 516 615

MUDr. Hana Čechová
COMHEALTH, Mazurská 484, Praha 8
hana.cechova@comhealth.cz

 283 024 317

Mgr. Klára Anna Kadlecová
COMHEALTH, Mazurská 484, Praha 8
klara.kadlecova@email.cz

 283 024 356

prof. Peggy T. Cohen-Kettenis, Ph.D.
Department of Medical Psychology
Vrije Universiteit medical center
PO Box 7057, 1007 MB Amsterdam
Th e Netherlands
pt.cohenkettenis@vumc.nl

 31-20-4440542, fax 31-30-4440502

prof. Dr. med. Friedemann Pfäffl  in
Forensic Psychotherapy, University of Ulm
Am Hochsträss 8, D-89081 Ulm
Germany
friedemann.pfaeffl  in@uni-ulm.de

 49-731-50025670, fax 49-731-50025672
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