
                    Muž, 28LET, homosexuál, vztah se ženou nikdy neměl, ani neměl tu tendenci. Student VŠ a 

podnikatel. Před několika týdny ukončil tříletý vztah. Počet sexuálních partnerů je přibližně 

6. 

Já Jak přistupuješ k péči a zodpovědnosti co se týče tvého reprodukčního/sexuálního zdraví? 

On To je dobrá otázka. Teď to může znít trochu naivně, ale jelikož se nepohybuji v určité 

skupině lidí, tak ty pochybnosti zas tak nemám, nepřemýšlím o nich moc, což je velmi 

naivní přístup, neboť nejde o skupinu lidí, to se prostě všechno může stát. U mě je sex 

druh důvěry. Já nejsem promiskuitní, když mám vztah, nevyhledávám sex někde jinde. 

I když mám samozřejmě nějaké mužské chutě. Takže se nějakým způsobem necítím 

ohrožen. Což je velmi naivní. Ale já nad tím nepřemýšlím. Pro mě jakákoli nevěra je 

v té chvíli zatěžující okamžik.  Ať už z morálních důvodů, tak i z těch fyzických, protože 

se pořád bavíme o „prdeli“. Samotný styk je pro mě složitý mechanismus, je to pro mě 

obřad. A mezi ostatními gayi, kteří se kolem mě pohybují, je to podobné. Ten styk je 

opravdu velmi intimní a hluboká věc. Ten sex u nás není prostě udělat to, ale musíš 

udělat další řadu věcí předtím, aby to bylo v pořádku. Což je obtěžující záležitost. Řekl 

bych, že je to jiné než styk ženy a muže, jako ten vztah k tomu, rozumíš mi? 

Já Asi jo, mluvíš teď vlastně o samotném styku, ale co jiné sexuální „praktiky“ ? 

On Jo takhle.. Tak pro to platí to samé, když mám partnera, nevyhledávám žádné jiné 

muže. 

Já Nastala již v tvém životě situace ve vztahu s tvým partnerem, kdy přišla řeč na děti? 

On Stalo se to. V mém druhém vztahu, tam jsme hovořili o dětech. Nebo víceméně druhá strana 

hovořila o dětech, jelikož pro mě v té chvíli ten vztah nebyl naplňující, tak já jsem o tom 

hovořit nechtěl. 

Já A jak se k rodičovství stavíš ty osobně? 

On Jako každý normální muž určitě dítě chci mít, jo..(pauza), ale za jakých podmínek, to jsem 

ještě nějak momentálně neřešil, protože to pro mě není aktuální. Dítě je velké rozhodnutí a 

především důvěra, protože jde v gay světe taky o to, kdy s tím dítětem bude na „mateřský“ 

nebo jak to správně nazvat. .Jde o to, že jeden ze sebe rázem musí udělat maminku a druhý 

vydělává peníze. Jasně, vím, že to není tak radikální, ale když bude dítě nemocné, kdo s ním 

bude doma a vařit mu čaj?   

Já Co vede tebe k rozhodnutí mít dítě? 

On No tak určitě předání své biologické identity. Předání svých životních postojů, vlastně i ten 

princip výchovy víceméně..nebo teď když se poslouchám, tak to zní blbě a říkám si, že bych to 

měl víc specifikovat..ale to nejde, prostě je to tak, ta touha tam u mě je.  

Já Dítě je ale projekt dvou lidí..muže a ženy… 



On Dítě je součást matky, matka je součást dítěte, takže žena si zaslouží můj respekt, mou lásku, 

zaslouží si, abych ji zabezpečil, zaslouží si životní výhody, protože to dítě najednou není jenom 

moje DNA, ale je to moje DNA spolu s jejím DNA a to nemůžu oddělit a nevidět. Je to její dítě 

stejně tak jako moje. Takže ten vztah je hodně o respektu a hodně o úctě. Je to druh lásky bez 

sexu, pro mě je to druh lásky, který je trvalý. Někde vedle mě a spolu se mnou vyrůstá člověk, 

který je z půlky moje DNA a té druhé půlky to její, to je trvalý druh lásky a úcty. Je to 

nezbořitelné. V tom světě, jaký mám já, je pro mě úcta k ženě do konce mého života.(„ Ty jo, 

mluvim, jak heterák, co ? Ale já bych si hrozně přál, aby to bylo pochopen a jsem rád, že jsi 

mi umožnila, aby to bylo řečeno, protože to, co ti říkám si nemyslím jenom já, ale slýchávám 

to od lidí kolem mě docela často“) Není tam ten princip vlastnictví, není tam ten princip toho 

„seš má“ není tam to  „chci tě tělesně“. Je tam princip „ty seš duchovní vrchol, s tebou mám 

své dítě. Tys mu dala život, mléko a lůno, dala jsi mu to, co já jsem mu dát nemohl“. A o tom 

já hodně přemýšlím v souvislosti s adopcí. 

Já  Jaký je tvůj postoj k povolení adopce homosexuálních párů? 

On Já vím, že tohleto rozebírá hrozně moc lidí, že je to momentálně hodně otevřená diskuze. A je 

jedna skupina, která říká „ne“, tohle dítě se tímhle modelem zničí, jako, že tam není ten muž a 

žena. A druhá skupina říká zase „ne“ tomu předchozímu a říká, že je potřeba, aby bylo o to 

dítě postaráno. Protože když vyrůstá v tom děcáku, ústavu, zkrátka ústavně, tak má model 

deseti ošetřovatelek. A já když se k tomu mám nějak postavit, tak já s tím souhlasím. A ne 

snad proto, že jsem gay, ale proto, že já sám osobně, když si vezmu svůj život, že bych měl 

vyrůstat v ústavu, tak si to neumím představit, je mi z toho smutno, není to o moc 

nepřirozenější než model dvou mužů či svou žen.  Myslím si, že pro ty děti je důležitý jakýkoli 

model dvou lidí, kteří fungují. A souhlasím s tím právě z tohohle důvodu. 

Já A když si vezmeš svůj život a svou situaci, umíš si ve svém životě adopci představit? 

On Já osobně bych volil raději to, mít vlastní dítě, ale nebráním se ani tomuto asi.. Nechávám to 

otevřené. Prostě dát to tomu dítěti, adoptovat si ho. Tu lásku dáš stejně a funguje to. Ta láska 

není stejná, nemůže být stejná, ale je tam. Mám tam ale spoustu ale.. Co zaseli dítěti jeho 

biologičtí rodiče? Chci to přijmout? A spoustu dalšího, no.. Bál bych se toho, že by to bylo to, 

proč bych ho nezvládl plně přijmout..  

Já Tak mě napadá.. Umíš si představit, že by sis osvojil se svým přítelem chlapce? Napadá tě, 

zda bys ho i později dokázal brát pouze jako svého osvojeného syna ? 

On To je dobrá otázka, o tom jsem jeden čas přemýšlel. Ono i v heterosexuálních vztazích 

v určitém věku může dojít k tomu, že otec vidí ve své dceři ženu a matka v synovi muže, ale je 

tam ta silná brzda genu, která v ideálním případě zabrání nějakému průšvihu. Asi bych se 

toho trochu bál. Protože když bych se rozhodl mít své genetické dítě a byl by to chlapec, tak je 

to něco jinýho podle mě, cítím to tak..  V případě adopce je to podle mě spíš o určité etice a 

morálce, zatímco biologické dítě je biologické dítě.. má tvoje nehty, je ti podobný, může mít 

podobné oči, podobně mluví…  On i ten proces, případně to, že jsi v kontaktu s tou matkou, tě 

dělá spíš otcem, zatímco navázání kontaktu s úplně cizím dítětem.. Nevím no. Pro ženy to 

možná může být jednodušší, nevím.. 



Já Co náhradní děloha? 

On Je to obchod s genetickou informací, to si asi radši koupím psa.  


