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ÄŒínská atletka Nan Siao z mÄ›sta ÄŒcheng-tu vyhrála ve studentských soutÄ›Å¾ích více neÅ¾ 40 medailí, musela je v&scar
vrátit poté, co se ukázalo, Å¾e je vlastnÄ› muÅ¾. MÄ›la sice Å¾enské pohlavní orgány, hormony v jejím tÄ›le ale byly pÅ™eváÅ
muÅ¾ské, vÄ•etnÄ› chromozómÅ¯. PÅ™iznala, Å¾e vyhrávání ji nikdy netÄ›&scaron;ilo. VÄ›dÄ›la, Å¾e má v sobÄ› muÅ¾e.
ÄŒasto prý cítila touhu po Å¾enách místo po muÅ¾ích, ale vzhledem k tomu, Å¾e výjimeÄ•né atletické výkony jí umoÅ¾
vzdÄ›lání, tak se pÅ™emáhala. Na univerzitÄ› totiÅ¾ získala stipendium a &scaron;kola byla na ní hrdá. Transsexualita je
pojem pro obrácenou sexuální orientaci, kdy se jedinec v rozporu s vrozeným pohlavím identifikuje s pohlavím opaÄ•ným muÅ¾ chce být Å¾enou a Å¾ena muÅ¾em. Podle webu Transgender.cz se v ÄŒesku roÄ•nÄ› uskuteÄ•ní asi Ä•tyÅ™icet oper
pohlaví. ÄŒe&scaron;tí lékaÅ™i provedli první zmÄ›nu pohlaví v roce 1942 v Praze. Podle dokladÅ¯ z archivu Sexuologického
ústavu &scaron;lo o pÅ™emÄ›nu Å¾eny v muÅ¾e.
Na základÄ› rozhodnutí Olympijského výboru získaly povolení závodit na
Å¾eny po pÅ™emÄ›nÄ› na muÅ¾e, stejnÄ› tak muÅ¾i po pÅ™emÄ›nÄ› na Å¾enu, a v tom spatÅ™uje mnoho lidí problém. NÄ
obávají, Å¾e Å¾eny narozené jako muÅ¾i budou mít nad ostatními závodnicemi výhodu. MuÅ¾i totiÅ¾ mají od pÅ™írody
vy&scaron;&scaron;í hladinu testosteronu, lep&scaron;í pomÄ›r svalÅ¯ proti tuku Ä•i vÄ›t&scaron;í kapacitu plic a srdce.
Mistrovství svÄ›ta v lehké atletice se roku 1966 v Budape&scaron;ti zúÄ•astnila téÅ¾ polská sportovkynÄ› Ewa Klobukowska,
po zavedení sextestÅ¯ ov&scaron;em bylo zji&scaron;tÄ›no, Å¾e má genotyp XXY jako muÅ¾, namísto XX jako Å¾ena.
NejznámÄ›j&scaron;ími pÅ™ípady odhalených &bdquo;muÅ¾Å¯" se staly vedle polské sprinterky Klobukowské i její kolegyni
(kolegovi) Walasiewiczové (vítÄ›zka na 100 m v roce 1932) a nÄ›mecké vý&scaron;kaÅ™ce Ratjenové (4. místo 1936).
Hiromasa Ando, japonský female-to-male transgender, se s úspÄ›chem zaÅ™adil mezi muÅ¾ské závodníky na motorových
Ä•lunech, pÅ™estoÅ¾e v kvÄ›tnu 2002 oznámila Asociace závodníkÅ¯ na motorových Ä•lunech, Å¾e dÅ™ív byl Å¾enou China
Raku&scaron;an Erik Schinneger se v roce 1966 se stal "mistryní" svÄ›ta ve sjezdu na lyÅ¾ích, neÅ¾ o dva roky pozdÄ›ji
ukázaly testy pÅ™ed olympiádou v Grenoblu, Å¾e má XY chromozomy a nemÅ¯Å¾e tedy závodit za Å¾eny. Britka Dawn
Langley Simmons zase 30 let Å¾ila jako muÅ¾, po operaci se ale provdala a porodila dceru...
V roce 1994 jsem zaÅ¾il
neuvÄ›Å™itelný pÅ™íbÄ›h. VlastnÄ› to bylo kus Å¾ivota jedné mé kamarádky, tedy spí&scaron; kámo&scaron;e... SedÄ›l(a) u b
srkal(a) dÅ¾us. V dÅ¾ínách a volném triÄ•ku. Å½ádná kráska pro Playboye, ale jinak pÅ™íjemná spoleÄ•nice. "Lucie? Tys
zmÄ›nila znaÄ•ku!" zaÅ¾ertoval jsem pÅ™i pohladu na její nealko. "Za prvé - nejsem uÅ¾ Lucie, ale Petr a nezmÄ›nila jsem zna
ale pohlaví!" &scaron;okovala mÄ›, Å¾e tak brzy. Po pÄ›ti letech, co jsme se znali, jsem vÄ›dÄ›l o jejích (jeho) spádech, bylo mi
známo, Å¾e se chystá vystÅ™ídat svoji sexuální identitu.
Pak mi Å™ekla podrobnosti svého intimního pÅ™íbÄ›hu. Pochopil
proÄ• mi vÅ¾dycky pÅ™ipadala jako lesbiÄ•ka. Víc se jí totiÅ¾ líbily dívky neÅ¾ muÅ¾i. Proto se také rozhodla pro zmÄ›nu poh
Podstoupil(a) sloÅ¾ité, nároÄ•né a únavné nÄ›kolikamÄ›síÄ•ní testy, sexuologická, psychiatrická a genetická
vy&scaron;etÅ™ení ve Fakultní nemocnici s poliklinikou v OstravÄ›-PorubÄ›. Teprve potom komise odborníkÅ¯ rozhodla, Å¾e
nejde o úchylku, ale o pÅ™írozené hledání pravé sexuální identity a mohla zaÄ•ít s uÅ¾íváním muÅ¾ského pohlavního hormon
Agovirin Depot - modulátoru genitálního systému; jednou dennÄ› v tabletách, pozdÄ›ji jednou týdnÄ› v injekcích.
"Po
nÄ›kolika mÄ›sících hormonální léÄ•by jsem pÅ™estal menstruovat, zaÄ•aly mi rÅ¯st vousy a mÅ¯j klitoris natolik zbytnÄ›l, Å¾e
jeho více neÅ¾ tÅ™ícentimetrovou velikostí mohl zaÄ•ít s témÄ›Å™ bÄ›Å¾ným pohlavním stykem se svojí pÅ™ítelkyní..." Å™ík
jsem, Å¾e kdyÅ¾ mi vyoperovali Å¾enské prsní Å¾lázy, vajeÄ•níky a zbylé pohlavní orgány Å¾eny, pÅ™ijde na Å™adu opera
budu moci mít i skuteÄ•né muÅ¾ství. PÅ™i konzultacích s psychiatrem o tom byla Å™eÄ•. HovoÅ™ilo se mimo jiné o náhraÅ¾
vytvoÅ™ené z meziÅ¾eberních chrupavek a kÅ¯Å¾e. Tento zákrok byl pro mÄ› moc dÅ¯leÅ¾itý - nechtÄ›l jsem být ani ryba, an
Nemínil jsem se pÅ™i sprchování stydÄ›t pÅ™ed kolegy z bezpeÄ•nostní sluÅ¾by, nehodlal jsem si na koupali&scaron;ti strkat
plavek kus gumové hadice..."
Odborníci mÄ›li jiné rady. Prý aÅ¥ si zajde do sex-shopu koupit odpovídající umÄ›lý penis, kte
dá pÅ™ipoutat k tÄ›lu. Dostane od nich potvrzení o jeho nákupu, aby mu ho mohla poji&scaron;Å¥ovna proplatit. Nebo Å¾e
kdyÅ¾ bude trvat na muÅ¾ství, tak Å¾e mu udÄ›lají operaÄ•ní zákrok, kdy mu kÅ¯Å¾i z bokÅ¯ shrnou tak, aÅ¾ se vytvoÅ™í m
zvlá&scaron;tní lalok...
"Pak jsem potkal spoluÅ¾áka z farmakologie, který vyslechl mÅ¯j problém a dal mi kontakt na
Fakultní nemocnici u sv. Anny v BrnÄ›. Na tamním oddÄ›lení plastické a estetické chirurgie si mÄ› zapsali do poÄ•ítaÄ•e mezi
Ä•ekatele a za pár mÄ›sícÅ¯ jsem se doÄ•kal...." Byl pravák, tak mu z levého pÅ™edloktí vyjmuli Ä•ást svaloviny i kÅ¯Å¾e, z níÅ
"vymodelovali" asi dvanácticentimetrový penis i s pÅ™edkoÅ¾kou. Nový úd mu umístili na místo nÄ›kdej&scaron;ích stydkých
pyskÅ¯, takÅ¾e pÅ™i kopulaci mohl cítit i Ä•ásteÄ•né vzru&scaron;ení.
Zato si mohl být jistý, Å¾e plné uspokojení zaÅ¾ije j
partnerka. Má totiÅ¾ "permanentní" erekci dosti objemného penisu, za který vdÄ›Ä•í zázraÄ•ným rukám chirurgÅ¯ od sv. Anny.
MUDr. JiÅ™í Veselý je patrnÄ› jako jediný v republice schopen vytvoÅ™it umÄ›lý penis s funkÄ•ní moÄ•ovou rourou. &bdquo;PÅ
operaci jde o rekonstrukci muÅ¾ského pohlavního údu, &scaron;ourku a moÄ•ové trubice. Vyzkou&scaron;eli jsme nÄ›kolik
moÅ¾ností rekonstrukce penisu a moÄ•ové roury a nejlépe se nám, pokud jde o tvar, osvÄ›dÄ•ilo pouÅ¾ití laloku (kÅ¯Å¾e podk
cévami a nervy) na pÅ™edloktí, který má cévní a nervovou stopku..." Å™íká mj. MUDr. Veselý na webu Translidé.cz...
Po tÅ
letech nervÅ¯ mohl Petr koneÄ•nÄ› zajít na matriku, aby mu vystavili obÄ•anský prÅ¯kaz na jeho nové muÅ¾ské jméno a dostal
odpovídající rodné Ä•íslo. Byla nutná i registrace u poji&scaron;Å¥ovny, stejnÄ› jako oznámení vojenské správÄ›, Å¾e mají sice
nového 26letého odvedence, jenÅ¾ v&scaron;ak není schopen vojenské sluÅ¾by... BÅ™etislav Ol&scaron;er
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