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1. ÚVOD
Ačkoli se celospolečenská diskuze o přítomnosti transgender osob v americké armádě rozbíhá 
až v posledních několika desetiletích, tématem ovlivňujícím život transgender osob je tato pro-
blematika již mnohem delší dobu. V této výzkumné zprávě se čtenářům pokusíme představit 
stručné historické pozadí této problematiky, uvedeme je do aktuální situace a posléze nastíní-
me možný budoucí vývoj.

2. SLOVNÍK ZÁKLADNÍCH POJMŮ SPOJENÝCH S PROBLEMATIKOU
Jelikož víme, že se jedná o téma, pro jehož komplexní porozumění je třeba rozumět alespoň 
několika základním pojmům spojeným s transgender problematikou, rozhodli jsme se pro vás 
na začátek naší VZK připravit stručný slovník základních pojmů.

• Transgender osoba – osoba, jejíž genderová identita se liší od pohlaví, které jí bylo přidě-
leno při narození.

• Trans muž – muž, jemuž bylo při narození přiděleno ženské pohlaví.

• Trans žena – žena, které bylo při narození přiděleno mužské pohlaví.

• Cisgender osoba – osoba, jejíž genderová identita je stejná jako pohlaví, které jí bylo přidě-
leno při narození (dá se tak říci, že většina dospělé populace spadá do „škatulky“ cisgender 
osob).

• Tranzice – proces změny genderové identity či pohlavních charakteristik tak, aby odpoví-
daly skutečné genderové identitě jedince, jedná se o velmi obsáhlé téma, o kterém velmi 
srozumitelně mluví například česká organizace Trans*parent, jejíž shrnutí najdete v dopo-
ručených zdrojích.

3. HISTORICKÉ POZADÍ

3.1 PRVNÍ DOCHOVANÉ ZÁZNAMY O TRANSGENDER OSOBÁCH V ARMÁDĚ

Ačkoli se někteří aktéři utváření veřejných politik dlouhodobě snaží vykreslit přítomnost trans-
gender osob v armádě jako (nekalý) trend posledních let, nejstarší dochované záznamy o pří-
tomnosti transgender osob v armádě mluví v jejich neprospěch. Prvním dochovaným případem 
osoby z armádního prostředí, kterou bychom dnes nazvali trans, je Albert Cashier, narozen jako 
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Jennie Irene Hodgersová v roce 1843, který během občanské války sloužil v armádě Unie.1 
Jeho identita nebyla odhalena až do roku 1911, kdy jej srazilo auto, což samozřejmě vyžadova-
lo lékařskou péči. Krátce po tomto incidentu byl přijat do domova pro veterány, později se však 
jeho psychický stav zhoršil, načež byl přijat do ústavu pro choromyslné, kde byl na sklonku 
svého života nucen přijmout ženskou identitu.2

3.2 LEVANDULOVÁ PANIKA A OBDOBÍ PRVNÍHO ZÁKAZU SLUŽBY

Transgender osobám nebyla po dlouhá léta možnost sloužit v armádě oficiálně zapovězena. 
K tomuto zákazu se začalo schylovat až během období tzv. levandulové paniky (v angličtině 
známé jako lavender scare) zhruba v polovině 20. století.3 Levandulová panika probíhala sou-
časně s obdobím druhé rudé paniky a bývá často spojována také s fenoménem mccarthismu, 
pojmenovaném po americkém senátorovi Josephu McCarthym, známém svou velmi tvrdou an-
tikomunistickou rétorikou a protikomunistickým bojem, často přirovnávaným k mýtickému „honu 
na čarodějnice“.4 Během druhé rudé paniky byli komunisté a jejich sympatizanti vykresleni jako 
nebezpečí pro národní bezpečnost, stejného puncu se dočkali také gayové a lesby, u kterých 
se mimo jiné předpokládalo, že jsou psychicky oslabení, a tudíž náchylnější k manipulaci.5 
V roce 1953 podepsal prezident Eisenhower výkonné nařízení 10450, na základě kterého bylo 
těm, kteří trpěli „sexuální perverzí“, zakázáno pracovat na všech ministerstvech a ve všech 
státních agenturách, a stejně tak ve všech soukromých firmách vykonávajících státní zakázky.6 
„Sexuální perverzí“ měla tehdejší garnitura samozřejmě na mysli homosexualitu a bisexualitu, 
podle některých dnešních odborníků se toto nařízení vztahovalo ale také na transgender osoby.

Ať tomu tak bylo nebo ne, oficiální zákaz výkonu armádní služby transgender osobami, které 
byly po tranzici nebo ji právě podstupovaly, byl vydán v roce 1963. Vláda tehdy toto rozhodnutí 
odůvodnila údajnou zdravotní nekvalifikovaností transgender osob, respektive jejich neutěšitel-
ným duševním stavem.7

3.3 DON’T ASK, DON’T TELL

V prezidentské kampani v roce 1992 slíbil tehdejší guvernér Arkansasu, Bill Clinton, že přes 30 
let starý zákon služby homosexuálů a bisexuálů v armádě zruší.8 Jeho slib však o rok později 
dostál hořkosladkého naplnění. Clintonova administrativa sice zakázala šikanu a diskriminaci 
tzv. closeted homosexuálního či bisexuálního personálu (tedy těch, kteří zatím neprošli tzv. 
coming outem), stejně tak však službu v armádě otevřeně homosexuálním a bisexuálním je-
dincům zakázala.9 Aby tak nepřišli o práci, museli vojáci a armádní zaměstnanci jiné než hete-
rosexuální orientace svou sexualitu veřejně tajit. Don’t Ask, Don’t Tell se na transgender osoby 
nevztahoval, a zákaz jejich služby tedy nezrušil ani nijak neupravil.

3.4 OBAMOVA VLÁDA A PRVNÍ VELKÉ ÚSPĚCHY

V roce 2004 vydala Americká asociace psychologů prohlášení, ve kterém uváděla, že „empi-
rické důkazy neprokazují, že by sexuální orientace byla podstatná pro jakékoliv aspekty efek-
tivnosti armády, a to včetně soudržnosti jednotek, morálky, náborů do armády či zachování 
armády“.10 O 6 let později, v roce 2010, oznámila administrativa Baracka Obamy svůj záměr 
kontroverzní Don’t Ask Don’t Tell zrušit, čímž by otevřela brány ke službě pro otevřeně homose-
xuální a bisexuální jedince.11 Po dlouhých tahanicích schválil ještě stále demokratický Kongres 
v prosinci téhož roku Don’t Ask, Don’t Tell Repeal Act of 2010, a prezident Obama jej svým 
podpisem uvedl v platnost, navzdory zřetelnému odporu ze strany představitelů Republikánské 
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strany, kdy se mezi největší odpůrce této legislativy řadil například arizonský senátor a Obamův 
volební protivník z roku 2008, John McCain.12 Arizonský politický veterán považoval Clintonův 
zákon z 90. let za „nedokonalý, leč efektivní“ a dále tvrdil, že by zákon neměl být rušen v „tuto 
dobu nesmírného strádání našich ozbrojených složek“.13

Transgender osoby si však na možnost sloužit armádě musely ještě několik let počkat. Veřej-
ně známým se stal příběh kapitánky Sage Foxové, která v armádě sloužila od začátku 90. let. 
V roce 2012 se kapitánka Foxová přihlásila k armádním rezervám, aby mohla projít procesem 
tranzice. O rok později však byla nečekaně požádána, aby se vrátila do aktivní služby, neboť 
po prozkoumání všech možností došla armáda k závěru, že jí ve službě nemohla nijak právně 
bránit. Foxová se tak vrátila do aktivní služby pod svou skutečnou identitou, což z ní udělalo 
vůbec první transgender osobu sloužící v armádě Spojených států.14 Po dvou týdnech však 
byla nucena přejít zpět do neaktivních rezerv, kde musela zůstat až do zrušení zákazu služby 
transgender osob v roce 2016. Sama kapitánka Foxová věřila, že byla do rezerv přesunuta 
kvůli své genderové identitě.15

Jak jsme již zmínili, v roce 2016 tehdejší prezident Obama téměř půlstoletí trvající zákaz služby 
transgender osob v armádě zrušil. Konkrétně měla platnost zákazu skončit k 1. červenci 2017. 
Záměr učinit toto rozhodnutí oznámil 30. června toho roku ministr obrany Ash Carter, když vydal 
závazné memorandum, na základě kterého nebude žádný člen armády nebo uchazeč o člen-
ství v armádě odmítnut čistě na základě jejich genderové identity.16 Tento krok byl mnohými 
skupinami a organizacemi bojujícími za genderovou rovnoprávnost vnímán jako vůbec největší 
vítězství pro práva transgender osob na poli rovnoprávnosti ohledně služby v armádě.17

3.5 TRUMPŮV ZÁKAZ A VÝVOJ SMĚŘUJÍCÍ K SOUČASNÉMU STAVU

Nadšení mnohých aktivistických skupin opadlo po zvolení Donalda Trumpa v listopadu roku 
2016. Trumpovi ministři obrany a vnitřní bezpečnosti nejprve odsunuli termín konce zákazu, 
stanovený předchozí administrativou, na 1. ledna 2018.18 Poté 26. června 2017 oznámila nově 
zvolená hlava státu na sociální síti Twitter záměr zákaz služby transgender osob v armádě, 
který jeho předchůdce zrušil téměř na den přesně rok předtím, znovu zavést.19 Toto rozhodnutí 
vyvolalo rozhořčenou reakci ze strany mnohých LGBTQ organizací, stejně jako zapůsobilo jako 
rozbuška pro protesty proti němu. Mnozí stejně tak kritizovali to, že prezidentovo rozhodnutí 
jde zcela proti závěrům studie RAND z roku 2016, která tvrdila, že náklady na operace spojené 
s tranzicí transgender osob sloužících v armádě jsou relativně nízké, a to za situace, kdy se 
tranzice nebudou dožadovat všechny transgender osoby sloužící v armádě20 – těmito závěry 
studie tak vyvracela prezidentův hlavní argument pro zákaz, a sice vysoké náklady na zdra-
votní výlohy transgender osob v armádě. Navzdory tomu vydal v srpnu 2017 prezident Trump 
memorandum, ve kterém nařídil ministrům obrany a vnitřní bezpečnosti, aby obnovili politiku 
plného zákazu i za stanovený termín 1. ledna, a to do doby než ministr obrany předloží pře-
svědčivé argumenty pro opak.21 Zároveň jim nařídil okamžitě přestat financovat lékařské výlohy 
spojené s operací změny pohlaví, a to s výjimkou pro ty jedince, jejichž proces tranzice již za-
počal.22 Protažení „prozatímního“ zákazu za 1. ledna 2018 však na konci října 2017 zrušil soud.

V reakci na mnohé právní rozepře, které prezidentovo rozhodnutí vyvolalo (pro konkrétnější 
informace doporučujeme zaměřit se např. na případ Karnoski v. Trump), se Bílý dům rozhodl 
v březnu 2018 vydat druhé memorandum související s tématem služby transgender osob v ar-
mádě. V tomto dokumentu nejprve zrušil platnost prvního memoranda ze srpna předchozího 
roku a následně pověřil oba již zmiňované ministry, aby ve věci služby transgender osob v ar-
mádě vykonávali svou autoritu a implementovali jakékoli vhodné politiky. Ty by samozřejmě 
měly vycházet z doporučení, které ministr obrany Mattis prezidentovi předložil.23
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Abychom dosáhli vrcholu komplikovanosti, politika zákazu byla v dubnu 2018 pozastavena 
soudem v rámci již zmíněného případu Karnoski v. Trump. K případu se však v roce 2019 vyjá-
dřil americký Nejvyšší soud, který pozastavení politiky zákazu v rozhodnutí poměrem 5-4 zrušil. 
Zákaz služby transgender osob v americké armádě tak začal platit 12. dubna 2019.

4. AKTUÁLNÍ SITUACE

4.1 BIDENOVO ZRUŠENÍ ZÁKAZU

Současný americký prezident Joe Biden sliboval již během kampaně, že pokud se stane šéfem 
Bílého domu, Trumpův zákaz služby v armádě pro transgender osoby zruší.24 Svému slibu 
dostál během prvních dní v roli nejvyššího představitele USA. Záměr zákaz zrušit byl ozná-
men prezidentovou tiskovou mluvčí již v první den nové vlády, a posléze 25. ledna 2021 vydal 
prezident Biden výkonné nařízení, kterým zákaz svého předchůdce v úřadu definitivně zrušil.25 
Služba transgender osob v americké armádě je tak v současné době povolena.

Spojené státy se však i přes Bidenovo zrušení zákazu řadí mezi státy, které službu transgender 
osob v armádě povolují za jistých podmínek. Pro již sloužící členy armády je touto podmínkou 
dokončený proces tranzice, pro transgender uchazeče o práci v armádě je tato podmínka již 
o něco specifičtější – preferovaná genderová identita osoby musí být stabilní alespoň po dobu 
18 měsíců.26

4.2 DŮLEŽITÁ DATA OHLEDNĚ SLUŽBY TRANSGENDER OSOB V ARMÁDĚ USA

Podle studie z roku 2013 je u transgender osob dvakrát větší šance, že budou sloužit v armádě, 
než u cisgender osob (pozn. cisgender osoba = osoba, jejíž gender je shodný s pohlavním, kte-
ré ji bylo určeno při narození, její gender je tedy shodný s jejím biologickým pohlavím).27 Stejná 
studie také došla k závěru, který svědčí o nemalé míře diskriminace, které transgender veteráni 
po výkonu služby čelí.28 21 % respondentů v tomto výzkumu z řad trans veteránů zažívá nebo 
zažívalo v období po službě bezdomovectví, 36 % z nich přišlo z důvodu transfobních předsud-
ků o práci a 54 % z nich si prošlo nějakou formou obtěžování. „Realita je taková, že poté, co 
čestně slouží své zemí, čelí transgender osoby často diskriminaci na poli zaměstnání, bydlení, 
zdravotní péče a i v dalších prostředích,“ uvedl tehdy ve studii Darlene Nipper, zástupce výkon-
ného ředitele National Gay and Lesbian Task Force.29

Studie také tvrdí, že v americké armádě sloužilo zhruba 20 % celkové populace transgender 
osob, a toto číslo následně porovnává s 10 % celkové cisgender populace, která sloužila v ar-
mádě.30 Oněch 20 % je v souladu s odhady Williamsova institutu z roku 2014, podle kterých 
sloužilo v armádě zhruba 21,4 % celkové transgender populace v USA.31

Zhruba 32 % těch transgender jednotlivců, kterým bylo při narození určeno mužské pohlaví, 
následně sloužilo v armádě (procento v armádě sloužící populace cisgender žen je propastně 
nižší, konkrétně 1,7 %). Naproti tomu z těch transgender osob, jimž bylo při narození přiděleno 
ženské pohlaví, sloužilo v armádě pouze 5,5 %.32 Studie z roku 2014 také tvrdí, že je americká 
armáda největším zaměstnavatelem transgender osob na světě, kdy jich podle odhadů studie 
tehdy zaměstnávala kolem 15 a půl tisíce.33

Průzkum z roku 2016 ukázal, že zhruba 9000 těch, kteří slouží v americké armádě, se identi-
fikují jako transgender osoby.34 V roce 2019 Ministerstvo obrany zase uvedlo, že zhruba 1400 
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sloužícím členům armády byla diagnostikována genderová dysforie, přičemž operaci vedou ke 
změně pohlaví tehdy procházelo méně jak 10 z nich.35

4.3 SLUŽBA TRANSGENDER OSOB V ARMÁDÁCH JINÝCH ZEMÍ

První zemí, která výslovně povolila transgender osobám sloužit ve své armádě, bylo v roce 
1974 Nizozemsko. K lednu 2021 se k němu přidalo dalších 20 světových zemí, namátkou 
například Austrálie, Bolívie, Česká republika, Finsko, Německo nebo Izrael. Thajsko a Kuba 
údajně povolují službu transgender osob v omezeném rozsahu.36 Většina světových zemí se 
k problematice služby transgender osob v armádě zatím žádnou oficiální politikou nevyjádřila. 
Jedinou zemí světa, která v současné době službu transgender osobám v armádě zapovídá, je 
Íránská islámská republika.37

5. MOŽNÁ VÝCHODISKA A BUDOUCÍ VÝVOJ

5.1 MOŽNÉ SNAHY O ZNOVUZAVEDENÍ ZÁKAZU PODOBNÉHO TĚM Z MINULOSTI

Ačkoli má armáda v současné době pro transgender osoby dveře otevřené, na příkladech z nedáv-
né historie můžeme jasně vidět nestálost některých rozhodnutí. Obamovo zrušení zákazu z roku 
2016 vydrželo ve své původní verzi jen něco přes rok, a to jednoduše proto, že se jednalo o exe-
kutivní rozhodnutí z moci ústavou svěřené prezidentovi a ministrům. Takové rozhodnutí je zcela 
logicky relativně jednoduše zvratitelné ve chvíli, kdy se vládnoucí elity obmění. Rozhodně se tak 
nedá říct, že by se přístup exekutivy USA s její budoucí obměnou k tomuto tématu nemohl změnit.

V rámci demokratické strany je přesvědčení o důležitosti služby transgender osob v armádě již 
vcelku rozšířeným názorem, ačkoli je namístě poznamenat, že se stupeň podpory transgender 
osob v rámci demokratické strany může lišit v závislosti na tom, jestli se jedná o progresivního 

Obrázek 1: Mapa zapojení transgender osob v armádě40 (tmavě modrá – země povoluje službu transgender osob 
bez podmínek, světle modrá – země povoluje službu transgender osob za jistých podmínek, červená – země 
zakazuje službu transgender osob v armádě, šedivá – stanovisko země ke službě transgender osob není známé)
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či umírněného demokrata. Republikánská strana je naopak vcelku jednotná ve svém odporu 
vůči právům transgender osob jako takovým, i zde však najdeme výjimky, a to například v po-
době senátorky za stát Maine Susan Collinsové, která byla v roce 2017 jedinou, která se pode-
psala pod dopis 44 demokratů, ve kterém tito politici vyjádřili s chystaným zákazem služby trans 
osob v armádě důrazný nesouhlas.38 Zcela jasně to můžeme vidět na některých nedávných po-
litikách států jako je například Florida pod vládou republikánského guvernéra Rona DeSantise, 
za kterého vznikl nejeden státní zákon namířený proti právům trans osob a LGBTQ komunity 
jako takové (viz snaha o zákaz sportování transgender sportovců na základě nepodložených 
domněnek o lepších fyzických schopnostech takových sportovců).39

V budoucí republikánské vládě se tak další pokus o znovuzavedení zákazu služby transgen-
der osob v armádě podobného těm z minulosti rozhodně nedá vyloučit. Ve prospěch takové 
domněnky hraje také ideologicky dosti vychýlený Nejvyšší soud, kde má jeho konzervativní 
a republikánům nakloněné křídlo momentálně jasnou převahu 6-3. Dá se tak čekat, že pokud 
by se proces zavedení zákazu podobal tomu z let 2017-2019, tedy že by nakonec rozhodoval 
právě Nejvyšší soud USA, rozhodli by jeho soudci dost možná podobně jako před třemi lety.

6. ZÁVĚR
Doufáme, že jsme vám na předcházejících stránkách nabídli dostatečně obsáhlý vhled do té-
matu služby transgender osob v armádě. Jak jsme si shrnuli, tato problematika se do popředí 
dostala až po roce 2010 a posléze hlavně po roce 2016 může se tak zdát, že se jedná o, mezi 
širokou veřejností, relativně nové téma. Pravda je však taková, že transgender osoby tu vždy 
byly a vždy budou, a stejně tak pro ně byla jejich služba v armádě důležitým tématem ještě dáv-
no předtím, než se o to začala zajímat politická reprezentace a širší veřejnost. V této práci jsme 
se vám pokusili do několika stránek shrnout to nejdůležitější, co musíte o službě transgender 
osob v americké armádě vědět. Na základě těchto informací si následně můžete své znalosti 
rozšířit, například skrze níže uvedené doporučené a rozšiřující zdroje, které vám budou pro 
jistější orientaci v tématu více než nápomocné.

7. OTÁZKY PRO STANOVISKO
• Jste pro, aby mohly transgender osoby v armádě USA sloužit pod svou preferovanou gen-

derovou identitou?

• Podpořili byste zákon vztahující se na službu transgender osob, který by byl v hlavním prin-
cipu podobný legislativě Don’t Ask, Don’t Tell z 90. let?

• Souhlasíte s tvrzením, že povolení služby transgender osob podkopává morálku a boje-
schopnost armády jako celku?

• Jak byste se stavěl k návrhu zákona, jehož hlavním záměrem by bylo zmírnění negativních 
dopadů dopadajících na transgender osoby, pramenících z jejich diskriminace? (např. obtě-
žování trans veteránů, bezdomovectví apod.)

• Myslíte si, že je zákaz služby transgender osob v armádě protiústavní? Jakému článku odporuje?

• Podporujete myšlenku zrušení povinnosti armády platit výdaje spojené s procesem tranzi-
ce transgender osob sloužících v armádě? Je to pro vás klíčový aspekt celé problematiky, 
nebo nikoliv? A pokud je, jakými důvody argumentujete?
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8. DOPORUČENÉ A ROZŠIŘUJÍCÍ ZDROJE
https://jsmetransparent.cz/jak-probiha-oficialni-tranzice-v-cr/ – jednoduché shrnutí toho, jak 
probíhá proces tranzice v České republice, má sloužit hlavně pro to, aby si účastníci ujasnili, co 
to vlastně tranzice je a jak ve skutečnosti probíhá.

https://www.newsweek.com/trump-transgender-military-ban-leaves-few-countries-lgbt-ri-
ghts-642342 – krátký článek, který nás nechá nahlédnout do politik několika dalších zemí, co 
se služby transgender osob v armádě týče.

https://crsreports.congress.gov/product/pdf/LSB/LSB10165 – oficiální dokument Kongresové 
výzkumné služby (CRS), který na několika málo stránkách shrnuje vývoj Trumpova zákazu 
služby transgender osob v armádě, od jeho prvního memoranda až po reálné důsledky těchto 
politik.

https://www.theusconstitution.org/litigation/karnoski-v-trump/ – krátké shrnutí zmiňovaného 
soudního případu Karnoski v. Trump od Constitutional Accountability Center.
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