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1 /  Základní informace, cíle a motivy  
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE o Queer Geography, z.s. (QG) 

Náš spolek Queer Geography, z. s., je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem  

v Praze (L 69486). 

Sídlo:   Queer Geography, z. s. 

Márova 2806/10 

Praha 5 – Stodůlky 

155 00 

 

IČO:    06624308 

Email:    info@queergeography.cz 

Bankovní spojení:  Queer Geography, z. s. 

2101340775 / 2010 (Fio banka) 

 

Webové stránky:  http://www.queergeography.cz 

https://www.facebook.com/queergeography/ 

https://twitter.com/QueerGeography 

https://www.instagram.com/queergeography/ 

 

 

Orgány spolku:  Hlavní výbor / Hlavní výbor se skládá z předsedy, místopředsedy a tajemníka 

Předseda / Statutární orgán 

Členské fórum / Je orgánem QG, jehož členy jsou všichni řádní a čestní 

členové 

 

Předseda:   RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D. 

Místopředseda:  Ing. arch. Lukáš Pitoňák 

Tajemnice:   Bc. Jana Kropáčková 

Členové:  Do konce roku 2019 jsme evidovali celkem 9 řádných členů / členek 

 

 

 



 

 

2 /  Cíle a motivy QG 

Spolek Queer Geography z. s. (zkráceně QG) je odbornou společností, think-tankem, tj. skupinou 

expertů, vědeckých, pedagogických a odborných pracovníků, ale i dalších osob, které pojí zájem o 

mezioborové porozumění a studium lidské sexuality (sexualit), genderové identity (identit) a 

problematiku, která s nimi souvisí. QG se zaměřuje na prosazování holistického, syndemického, a tedy 

tzv. biopsychosociálního porozumění souvisejícím společenským a zdravotním problémům, otázkám či 

výzvám; v tomto smyslu bude přispívat k efektivnějšímu přijetí sexuální a genderové rozmanitosti v 

rámci širší společnosti, k odbourávání stigmatizace, diskriminace a k odstraňování jiných normativních, 

institucionálních, legálních či jiných bariér snižujících kvalitu života lidí. QG bude podněcovat 

mezioborovou spolupráci, zefektivňovat přenos vědění mezi jednotlivými vědními obory a podporovat 

rozvoj nových interdisciplinárních přístupů, jako jsou geografie sexualit, LGBTQ psychologie či sociální 

epidemiologie.  

Cílem QG je svou činností přispět ke zlepšení životní situace lidí, jejichž každodenní (společenská, 

zdravotní, kulturní aj.) žitá realita je, nebo může být, ovlivněna jejich rozdílností v oblasti sexuality, 

genderové identity, HIV sérostatusu, duševního zdraví či dalšími faktory, které s touto jejich 

rozmanitostí souvisí. Mezi tyto osoby patří například ne-heterosexuální lidé, osoby s menšinovou 

genderovou identitou, osoby žijící s HIV či s AIDS a další osoby, které jsou zasažené kombinovaným 

působením tzv. menšinového stresu, společenskou stigmatizací či diskriminací, popřípadě jejichž 

životní situace stagnuje či se zhoršuje z důvodu nedostatečné úrovně poznání či nedostatečné 

informovanosti společnosti či nedostatečné výměny poznatků mezi jednotlivými obory. 

QG ke splnění svých cílů a zájmů přispívá především vykonáváním následujících činností: 

● výzkumnou, osvětovou, popularizační, ediční a publikační činností (s cílem přispět k vyšší 

informovanosti výše zmíněných osob, odborné, ale i laické veřejnosti a k obecnému zvýšení úrovně 

dosavadního poznání); 

● provozováním internetových stránek www.queergeography.cz; 

● preventivní a vzdělávací činností (s cílem šíření nových poznatků do praxe); 

● realizováním projektů (s cílem zlepšit životní situaci výše zmíněných osob); 

● organizováním odborných akcí (workshopů, konferencí aj.); 

● podporováním mezioborového dialogu, propojováním izolovaných subjektů, podporováním 

talentovaných jednotlivců a skupin, prosazováním vědy, která je založená na důkazech; 

● pořádáním benefičních akcí; 

● komunikací s vládními i nevládními institucemi, účastníky legislativního procesu a dalšími subjekty; 

● navrhováním potřebných legislativních či jiných opatření ve prospěch výše zmíněných osob;  

● spoluprací s lokálními i zahraničními organizacemi při řešení otázek souvisejících s životní situací 

výše zmíněných osob. 

 

 



 

 

ZAKLÁDAJÍCÍ ČLENOVÉ 

RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.  

Předseda 

Spoluzakladatel Queer Geography. Michal 

Pitoňák je absolventem oborů biologie, 

geografie a sociální geografie a regionální 

rozvoj, které vystudoval na Přírodovědecké 

fakultě Univerzity Karlovy. V současnosti 

pracuje jako výzkumný pracovník v 

Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ) 

v Klecanech, kde se věnuje problematice kvality života a duševního zdraví LGBTQ+ či obecně ne-

heterosexuálních a trans lidí. V současnosti se zabývá především výzkumem tzv. menšinového stresu 

u LGBTQ+ lidí. Rozvíjí rovněž obor LGBTQ+ psychologie a aktivně se podílí na destigmatizaci prevence 

HIV v Česku. Spolupracuje s řadou dalších organizací, je členem Meziresortní koordinační skupiny pro 

řešení problematiky HIV/AIDS v ČR a Výboru pro sexuální menšiny při Radě vlády pro lidská práva. Má 

zkušenosti s výukou na Katedře severoamerických studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a 

v současnosti externě spolupracuje se svou mateřskou Katedrou sociální geografie a regionálního 

rozvoje, kde nárazově vyučuje teorii sociální geografie, především pak témata z oblasti geografií 

sexualit, feministické a queer teorie. Spolek Queer Geography spoluzaložil s cílem popularizovat vědu 

a přispět ke sdílení poznání mezi jednotlivými vědními obory. 

 

Ing. arch. Lukáš Pitoňák 

Grafik, IT, webmaster 

Spoluzakladatel Queer Geography Lukáš 

Pitoňák vystudoval Fakultu architektury 

ČVUT v Praze Dejvicích, má pracovní 

zkušenosti s filmovým designem, vizuální 

projekcí, interiérovým designem a 

architekturou vnitřního i vnějšího prostoru, 

projekcí, počítačovým 3D renderingem, 

programováním ve webovém prostředí. V QG se zabývá převážně grafickým designem, správou webu 

a webdesignem. Část svého volného času investuje do neziskových projektů – pracoval pro Člověka v 

tísni, má zkušenosti s administrací několika webových prezentací včetně GeoQol (PřF UK), EPCLIRA 

(NUDZ) či databázového dotazníkového serveru při webu Queer Geography. Ve zbylých volných chvílích 

je ponořen ve sci-fi příbězích, excel tabulkách či kreslí obrazy měst budoucích. 

 



 

 

 

 

 

Bc. Jana Kropáčková  

Tajemnice 

Spoluzakladatelka Queer Geography. Jana 

Kropáčková vystudovala bakalářský obor 

humanitní vzdělanost na Univerzitě Karlově 

v Praze a při svém studiu se zaměřovala 

zejména na studium antropologie a 

sociologie. Mezi její koníčky kromě těchto 

oblastí patří historie, focení, sci-fi a 

cestování. Svou pracovní kariéru zahájila v roce 2005 a směřuje ji do administrativní oblasti. Pracovala 

jak v menších, tak i větších společnostech. V Queer Geography působí jako tajemnice a její prací je 

administrativa, vedení účetnictví, mzdová a daňová agenda. Zároveň se podílí na odbornějších 

projektech, jako je například tvorba QG map či překladů. 

 

 

 

 

  



 

 

3 /  Úvodní slovo předsedy organizace 
 

Rok 2019 pro fungování naší organizace představoval klíčový milník. V tomto roce jsme dosáhli několika 

významných úspěchů. Prvním z nich bylo úspěšné zakončení našeho prvního projektu Queer Geography 

Stigma & HIV, v jehož rámci se nám podařilo nejen upozornit na potřebu věnovat se problematice HIV 

komplexněji, než je tomu běžné doposud. Popularizací tzv. syndemického přístupu jsme upozornili na 

potřebu zahrnovat i sociální a systémové faktory, jako je stigmatizace a diskriminace. V rámci našeho 

závěrečného workshopu přijala naše pozvání celá řada klíčových hostů, jež tak získali poměrně unikátní 

možnost vyměnit si názory a pohledy během moderované diskuse. Mezi hosty nechyběla hlavní 

hygienička Eva Gottvaldová, ředitel české pobočky Světové zdravotnické organizace Srdan Matić, 

manažerka národního programu řešení problematiky HIV/AIDS Anna Kubátová, zástupci vedení České 

společnosti AIDS pomoc, kteří nám rovněž poskytli své prostory pro organizaci workshopu, a mnozí 

další hosté. Náš workshop zahrnoval širokou paletu diskusních témat a věříme, že tak otevřel cestu 

dalším pozitivním změnám, zejména pak většímu zájmu o destigmatizační přístupy a pochopení jejich 

role v rámci komplexního systému prevence.  

Práce na dalším úspěchu, kterého jsme v roce 2019 dosáhli, pak měla kořeny v úspěšně navázané 

spolupráci s Výborem pro zdravotnictví a sport a volný čas v rámci Zastupitelstva Hlavního města Prahy 

(ZHMP) a přijetí odpovědnosti za zpracování směrodatného dokumentu, který dostal název Akční plán 

pro realizaci “Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS v ČR v období 2018—2022” na území hl. 

m. Prahy. Na zpracování dokumentu se mimo mě podíleli i další odborníci, které jsem oslovil, zvláště 

nápomocná mi byla Daniela Fránová ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, jejíž expertiza 

a dlouholeté zkušenosti v systému prevence byly neocenitelné. Po dokončení byl dokument podroben 

řádnému připomínkovému řízení a po vypořádání a zapracování připomínek byl v průběhu roku 2019 

několikrát Výborem pro zdravotnictví a sport a volný čas ZHMP projednáván. V listopadu Výbor pro 

zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP dokument jednomyslně doporučil Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke 

schválení. V listopadu 2019 při jednání zastupitelstva HMP paní radní Milena Johnová dokument 

předložila ke schválení a díky jeho jednomyslnému schválení došlo k významnému formálnímu posunu 

v boji proti HIV v Praze. Klíčovým a prvním doporučením akčního plánu tohoto dokumentu totiž bylo 

přistoupení Prahy k mezinárodní iniciativě Fast-Track Cities, jejímž cílem je zastavit šíření HIV do roku 

2030. Slavnostní připojení hlavního města Prahy k iniciativě Fast-Track Cities proběhlo v prosinci.  

Tento rok pro nás byl ale významný i z dalších a neméně důležitých důvodů. Mimo celé řady aktivit se 

Queer Geography stalo hlavním organizátorem V. Evropské konference geografií sexualit (V. EGSC), 

která se konala ve dnech 26.–28. září na půdě přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Tato 

konference, která se koná s dvouroční periodicitou, je v oboru humánní či sociální geografie 

specializující se na zkoumání společenských aspektů sexuality jistě nejvýznamnější světovou událostí. 

Úspěchem naší organizace bylo i to, že to bylo poprvé, kdy byla tato konference zorganizována v oblasti 

nacházející se na „východ“ od bývalé železné opony, a je tak možné s určitostí říct, že se stala první 

konferencí v oboru geografií sexualit v regionu střední a východní Evropy.  



 

Jsem velmi rád, že na zahájení konference přijala mé pozvání Judit Timár, geografka z maďarské 

akademie věd, jež více než kdokoliv jiný přispěla k rozvoji feministických geografií a potažmo i k vytváření 

cesty pro přijetí geografií sexualit jako součásti geografického myšlení v našem regionu. Z dalších 

klíčových řečnic a řečníků pozvání přijali Maria Rodó de Zárate z Katalánské otevřené univerzity, 

Alexander Kondakov z Helsinské univerzity a  Joanna Mizielińska z polské akademie věd. Naší 

konference se nakonec zúčastnilo 158 osob ze 36 zemí světa. Rok 2019 tak jistě ukázal, že naše 

organizace dokáže spolupracovat a spojovat lidi nejrůznějších odborností nejen na místní, ale také na 

globální úrovni. 

Michal Pitoňák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 /  Tematické pilíře QG 
 

Máme za to, že námi stanovené cíle a oblasti zájmu nelze spoutat v rámci nějakého jednoho 

jednoduchého zaměření. Za účelem zpřehlednění tematických oblastí, o kterých máme zájem 

informovat, jsme naše obsahové zaměření rozdělili do pěti základních okruhů. Všechny tyto oblasti jsou 

pro nás součástí širšího propojeného tematického pole, avšak tvoří rovněž i samostatné celky. 

Abychom vám je jednoduše představili, vymysleli jsme ke každé tematické oblasti několik typových 

otázek. 

GEOGRAFIE SEXUALIT 

Kde se LGBTQ+ lidé cítí nejsvobodněji? Z jakého důvodu a účelu dochází k pořádání tzv. gay pridů? 

Proč existují "gay bary" či celé "gay čtvrti"? Jaký je rozdíl mezi životem LGBTQ+ osob ve městech a na 

venkově? Podobné a další otázky řešíme či budeme řešit v geografiích sexualit. 

SEXUÁLNÍ OBČANSTVÍ 

V některých zemích jim jsou přiznána práva, ale v jiných nikoliv? Jaké problémy souvisejí s neuznáním 

lidských práv žen, LGBTQ+ lidí či s nedostatečným uznáním jejich práva na kontrolu nad vlastním tělem 

či možnosti vytvářet vztahy, rodiny? Tyto a mnohé další otázky spadají do oblasti tzv. sexuálního 

občanství. 

LGBTQ PSYCHOLOGIE 

Proč musejí procházet coming-outem jen ne-heterosexuální osoby? Proč od každého vyrůstajícího 

člověka automaticky očekáváme, že bude v dospělosti heterosexuální? Jaké specifické problémy řeší 

LGBTQ+ osoby v průběhu svého života v heteronormativní společnosti? Tyto a mnohé další otázky řeší 

LGBTQ psychologie. 

SYNDEMIE HIV & STIGMA 

Proč tvoří gayové, bisexuálové a další muži více než 70 % ze všech nově infikovaných virem HIV? Jak 

ovlivňuje stigma související s ne-heterosexualitou či HIV-pozitivitou jejich přístup ke zdravotní péči? Jsou 

gayové jednoduše promiskuitní, nebo obtížněji hledají stálého partnera? Tyto a další otázky nahlížíme 

skrze syndemický přístup.  

QUEER A FEMINISTICKÁ TEORIE 

Co je základem společenských norem? Co je to heteronormativita? Jak se vzájemně ovlivňují queer a 

feministická teorie? Co je to intersekcionalita? Jak se liší gender od pohlaví? Bude umělá inteligence 

chápat, co je to žena nebo muž? Co je to vlastně sexualita? Filozofie je základem vědeckého poznání. 

 

 



 

 

5 /  Členství v organizacích, partneři QG 

Víme, že v tom, co děláme, nejsme úplně sami, proto od svého založení usilujeme o spolupráci s dalšími 

organizacemi v Česku, ale i v zahraničí. Udržujeme a navazujeme více či méně formální vztahy s celou 

řadou dalších organizací. Jsme členy koalice za manželství Jsme Fér, Mezinárodní lesbické, gay, 

bisexuální, trans a intersex asociace (ILGA), potažmo i její Evropské frakce (ILGA-Europe) a od listopadu 

2019 jsme rovněž členy organizace AIDS Action Europe. 

ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH 

9/2018  Koalice za manželství jsme Fér 

4/2018  ILGA a ILGA-Europe 

11/2019 Organizace AIDS Action Europe 

 

PARTNEŘI A SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE 

Z dalších organizací, které nás podpořily, popřípadě se kterými jsme spolupracovali ať již formálně, 

nebo neformálně nesmíme zapomenout jmenovat: 

            

             

      

 

Všem partnerským organizacím děkujeme za vřelé přijetí a spolupráci. 

 

 

 



 

 

 

SPONZOŘI V. EGSC KONFERENCE 

 

V roce 2019 bylo naším hlavním cílem zorganizovat V. Evropskou konferenci geografií sexualit  

(V. European Geographies of Sexualities Conference – V. EGSC) a tento úkol bychom nemohli splnit, 

pokud bychom se netěšili podpoře Přírodovědecké Fakulty Univerzity Karlovy, České geografické 

společnosti a zejména pak společnosti Gilead Sciences, která nám poskytla sponzorský dar. Naší 

konferenci rovněž podpořila Britská královská geografická společnost (Space, Sexualities and Queer 

Research Group (SSQRG) of Royal Geographical Society), která podpořila účast několika prezentujícím, 

kteří by se bez její podpory nemohli zúčastnit. Dále rovněž děkujeme společnosti Primeros za 

poskytnutí materiálů určených pro prevenci šíření sexuálně přenosných infekcí.  

 

                

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://2019.egsconference.com/


 

 

6 /  Grantové projekty a výzkum 
 

V druhém roce našeho působení jsme ukončili projekt Queer Geography Stigma & HIV, který započal 

v březnu 2018, a který byl spolufinancován Velvyslanectvím Spojených států amerických v Praze.  

V roce 2019 jsme rovněž zahájili spolupráci se španělskou organizací K-Veloce, která nás oslovila, 

abychom se stali partnery mezinárodního projektu GAMEDSEX, jehož záměrem by bylo věnovat se 

moderními prostředky problematice sexuální výchovy. Projekt zaslaný k posouzení nebyl nakonec 

doporučen k financování.   

OBLAST SEXUÁLNÍ OBČANSTVÍ 

Jedna z klíčových oblastí či pilířů naší práce je zaměřená na každodenní situaci a životy lidí, kteří 

v důsledku existence právních, kulturních či jiných překážek čelí problémům, nejistotě či 

nespravedlnosti. Naším dlouhodobým cílem je podpořit přijetí potřebných zákonných úprav, jejichž 

výsledkem by bylo zrovnoprávnění občanských sňatků uzavíraných páry různého pohlaví se sňatky 

párů stejného pohlaví – tedy ke zpřístupnění institutu manželství i párům stejného pohlaví. V průběhu 

roku jsme se tak zúčastnili celé řady akcí a diskusí.  

 

14. 2. 2019 – Akce: Předseda QG se účastnil akce Jedna láska, jedno manželství – organizované koalicí 

Jsmefér. Foto nenalezeno. https://www.facebook.com/events/2760138944210779/ 

Manželství pro všechny opět ve Sněmovně 

V úterý 26. března se QG účastnilo akce Manželství pro všechny opět ve Sněmovně, kterou 

organizovala koalice Jsme Fér, jejíž je Queer Geography součástí. Poslanci a poslankyně měli v prvním 

čtení projednávat zákon, který by umožnil manželství pro všechny. Cílem bylo je podpořit v tom, aby 

návrh zákona poslali do dalšího projednávání. 

Happening za manželství pro všechny 

Ve středu 12. června se hlavní výbor QG účastnil v Praze 

na Malostranském náměstí akce Happening za 

manželství pro všechny, kterou pořádala koalice Jsme 

Fér. Cílem akce bylo společně připomenout politikům a 

političkám, že už je to rok, co byla novela o manželství 

předložena. Na akci nás přišel podpořit primátor 

hlavního města Prahy, Zdeněk Hřib, poslanec Jan 

Lipavský, poslankyně Monika Červíčková a ředitel české 

pobočky Amnesty International Marek Martin. 

 

https://www.facebook.com/events/2760138944210779/


 

 

 

 

 

Debata o manželství pro všechny – rok poté 

Předseda spolu s místopředsedou QG se ve 

čtvrtek 8. srpna účastnili debaty o manželství pro 

všechny, která se konala v rámci festivalu Prague 

Pride. Předseda Michal Pitoňák se účastnil jako 

jeden z diskutujících a tématem byl návrh novely 

zákona o manželství pro všechny, který již rok 

čekal na projednání poslaneckou sněmovnou. 

  

 

 

 

 

 



 

 

9.8.2019 – Akce: Workshop Jsme fér 

(Transparenty do průvodu).  

Naši koaliční partneři nám na workshopu 

připravili transparenty, které jsme měli možnost 

nést v průvodu Prague Pridu.  

https://www.facebook.com/events/2755703217825347/ 

 

Demonstrace za manželství pro všechny 

Ve čtvrtek 12. září se hlavní výbor QG účastnil demonstrace za manželství pro všechny, jejímž 

hlavním cílem bylo vyzvat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky k dokončení rozpravy 

hlasování o novele občanského zákoníku, který by nově umožnil vstupovat do manželství i párům 

stejného pohlaví. Při demonstraci vystoupila celá řada osobností z Česka a pozvání přijaly rovněž 

osobnosti, které se o prosazení rovnosti manželství zastaly v zahraničí. Mezi nimi Boris Dittrich, 

nizozemský senátor za stranu D66. Nick Herbert poslanec za Konzervativní stranu z Velké 

Británie. Zach Wahls americký senátor za stát Iowa a Evan Wolfson vůdčí představitel iniciativy 

Freedom to Marry, která se ve Spojených státech zastala o prosazení rovnosti manželství. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/2755703217825347/


 

ILGA-Europe Annual Conference 2019  

Ve dnech 23. – 26. 10.2019 se poprvé 

v České republice konala již 23. 

každoroční konference ILGA-Europe, 

které se účastnil předseda QG Michal 

Pitoňák. Jejím motem byla věta Společně 

jsme silnější a účastníci si mimo jiné 

připomněli 50. výročí Stonewallských 

nepokojů, které se považují za začátek 

moderního LGBT (I) hnutí. 

 

 

Setkání zástupců koalice Jsme Fér se zmocněnkyní pro lidská práva Helenou Válkovou 

V pondělí 4. listopadu se zástupci koalice 

za manželství Jsme Fér setkali na úřadu 

vlády se zmocněnkyní pro lidská práva 

Helenou Válkovou a v rámci krátkého 

setkání se pobavili o tom s jakými 

problémy se LBGT lidé setkávají. Queer 

Geography byla zastoupená předsedou 

Michalem Pitoňákem. 

 

 

 

  



 

 

V průběhu roku jsme 

rovněž zpracovali 

několik infografik a 

podpořili tak lepší 

povědomí o situaci a 

vývoji postavení 

neheterosexuálních lidí 

ve společnosti u nás i v 

zahraničí.  

 

 

10. 04. 2019 

Infografika – Manželství 

párů osob stejného 

pohlaví a rok jejich 

přijetí ve světě.  

 

  



 

 

 

7. 8. 2019  

Infografika LGBTQ+ 

vysvětlující našim 

odběratelům význam 

této zkratky. 

 

  



 

  

 

30.10.2019 

infografika na téma 

společenské akceptace 

„homosexuality“. Odkaz 

zde.  

 

 

  

  

https://www.queergeography.cz/zmena-spolecenske-akceptace-homosexuality-v-cesku-a-na-slovensku
https://www.queergeography.cz/zmena-spolecenske-akceptace-homosexuality-v-cesku-a-na-slovensku


 

 

 

Podrobná analýza veřejného mínění v České republice 

V sobotu 12. ledna jsme na stránkách Queer Geography zveřejnili analýzu veřejného mínění ohledně 

rovnosti manželství v České republice, která byla založená na kvalitních volně dostupných datech 

poskytovaných např. Centrem pro výzkum veřejného mínění při Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i. 

V analýze podáváme informace například o tom, jaká je podpora manželství párů stejného pohlaví 

napříč různými věkovými skupinami, či jaká je podpora manželství párů stejného pohlaví v závislosti na 

vzdělání. Veškerá důvěryhodná a kvalitní data spojuje jednotný trend, poukazují na nadpoloviční 

podporu české veřejnosti, která uzákonění manželství párů stejného pohlaví podporuje. 

 

Pro více informací přikládáme odkaz. 

Odkaz na stránky Queergeography. 

 

  

https://www.queergeography.cz/sexualni-obcanstvi/rovnost-manzelstvi/verejne-mineni-manzelstvi/?fbclid=IwAR0jW4dO9z7etcQpfL6hyMT4XPp0ZJIebgr3x1hC2EsA3C9Ms16VCYP_bpg


 

 

OBLAST SYNDEMIE HIV & STIGMA 

V oblasti tzv. syndemie HIV & Stigma jsme se v prvním roce zaměřili na podporu většího porozumění 

příčinám „epidemie HIV“ a skutečnosti, že ačkoli neheterosexuální muži tvoří relativně malé procento 

(2–5 %) z celkové populace je tato skupina zasažena šířením HIV asymetricky a tvoří nejen převážnou 

část lidí žijících s HIV, ale i všech obětí AIDS. Populaci ne-heterosexuálních mužů proto v rámci QG 

uvažujeme jako skupinu, která je vůči šíření HIV zranitelná. Rovněž si uvědomujeme, že je zapotřebí 

této „vyšší zranitelnosti“ dále porozumět, proto jsme se rozhodli aplikovat principy tzv. syndemické 

teorie, která zdůrazňuje, že výskyt HIV (ale i dalších zdravotních problémů) je ovlivněn celou řadou 

vzájemně propletených biologických, behaviorálních, psychosociálních či strukturálních faktorů, které 

je potřeba analyzovat jako celek. 

V rámci prevence šíření HIV proto v QG cílíme na jiné než tradiční biomedicínské paradigma (pro které 

jsou typické testování a léčba) směrem k biopsychosociálnímu rámci, který poskytuje prostor pro 

začlenění dalších, neméně důležitých faktorů i jejich vzájemných interakcí. Syndemie pracuje s 

poznatkem, že mnohé (zdravotní) problémy se mohou v rámci různých populací koncentrovat či 

shlukovat, být podmíněny nejen biologicky, ale i sociálně či strukturálně, a že současná přítomnost více 

problémů může negativní dopady některých, nejen zdravotních, problémů znásobovat. HIV typicky 

doprovází stigmatizace, a proto jsme v prvním roce zaměřili pozornost na větší porozumění stigmatu. 

 

Jednání zdravotního výboru na Magistrátu hlavního města Prahy 

Předseda QG se ve středu 27. února účastnil 

jednání zdravotního výboru na Magistrátu Hl. m. 

Prahy. Představil na něm nově vzniklý "Akční plán 

pro realizaci ‘Národního programu řešení 

problematiky HIV/AIDS v ČR na období 2018–2022‘ 

na území Hlavního města Prahy," který Queer 

Geography zpracovalo.   

V akčním plánu stanovil Michal Pitoňák pro Prahu 

nejeden úkol a prioritu v boji proti HIV / AIDS. Jeden z těchto cílů bylo i připojení Prahy do systému Fast-

Track Cities (více o tom zde). 

Vedení hlavního města Prahy se rozhodlo o přistoupení k iniciativě FTC při jednání zastupitelstva HMP 

dne 14. 11. 2019. Slavnostní ceremonie – podepsání deklarace proběhlo dne 5. 12. 2019, kdy jej 

podepsali společně primátor Zdeněk Hřib, radní Milena Johnová a Bertrand Audoin, který zastupoval 

jednu ze zakládajících organizací IAPAC . 

 

 

 

https://www.queergeography.cz/hiv/fast-track-cities/


 

 
 
 
 

   

Zdroj fotografií: TZ MHMP ze dne 5. 12. 

2015  

Milena Johnová, radní pro zdravotnictví 

uvedla, že: „Praha dneškem otevřeně 

říká, že chce proti AIDS účinně bojovat. 

Včasná léčba snižuje infekčnost pacienta 

a riziko přenosu HIV infekce v populaci.” 

(TZ MHMP, 5. 12. 2019). Pražský primátor 

Zdeněk Hřib pak podpis komentoval 

slovy „Jsem rád, že se Praha připojí v boji 

proti AIDS po bok dalších světových 

metropolí. Díky iniciativě Fast-Track Cities 

můžeme říct: společně jsme silnější, 

společně jsme hlasitější, společně 

můžeme změnit svět. Zdraví našich 

občanů je pro nás prioritou a nesmíme 

ho podceňovat.“ (TZ MHMP, 5. 12. 2019). 

  



 

 

 

Finální workshop projektu Queer Geography Stigma & HIV 

Grantový projekt:    Queer Geography Stigma & HIV 

Řešitel:     Queer Geography 

Grantová agentura / poskytovatel: Velvyslanectví USA, 

Tržiště 15, 118 01 Praha 1 – Malá strana 

Časový rámec:    od 1.3.2018 do 31.3.2019 

 

V pátek 15. března jsem v rámci 

projektu Queer Geography: 

Stigma & HIV (financovaného 

Velvyslanectvím Spojených států 

amerických) pořádali závěrečný 

workshop s pozvanými experty a 

expertkami, jež se ve své práci s 

problematikou HIV pravidelně 

setkávají a/nebo významně 

ovlivňují veřejně-zdravotní politiky 

s ní související. Naším primárním 

účelem uspořádání workshopu 

bylo umožnit vyváženou 

vícestrannou diskusi za účasti 

klíčových expertů a expertek nad 

tématy stigmatizace infekce HIV, 

osob žijících s HIV a/nebo gayů, 

bisexuálů a dalších mužů, kteří 

mají sex s muži (MSM), kteří tvoří 

skupinu nejvíce ohroženou 

šířením HIV. Odezvu očekáváme 

ve formě pokračování této diskuse 

a ve formě rostoucí podpory, na 

důkazech založených, veřejně-

zdravotních politik, jejichž cíle by 

zahrnovaly i destigmatizační 

strategii. 

 

 

 



 

9/2019 – Mapa dostupnosti PrEP v Evropě. 

 

Epidemiologická situace HIV (monitoring Česko) 

V roce 2019 jsme za účelem zlepšení dostupnosti informací o epidemii HIV, začali monitorovat 

epidemiologickou situaci HIV v České republice.  

K náhledu zde. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.queergeography.cz/epidemiologicka-situace-hiv-monitoring-cr/


 

OBLAST LGBTQ PSYCHOLOGIE 

LGBTQ psychologie (někdy též psychologie sexualit) je odvětvím psychologie, které se zabývá životy a 

zkušenostmi LGBTQ lidí. Proč v psychologii potřebujeme specifické odvětví zabývající se LGBTQ (ne-

heterosexuálními) lidmi?  

Z našeho pohledu pro to existují dva hlavní důvody: 

1. Donedávna se většina psychologů (a také odborníků působících v příbuzných disciplínách, např. v 

psychiatrii) přikláněla k názoru, že „homosexualita“ je duševním onemocněním. V 70. letech minulého 

století se tomuto názoru vzepřela tzv. „gay afirmativní psychologie“, tedy proud psychologického 

myšlení, který si kladl za cíl ukázat, že ne-heterosexuální lidé patří mezi psychologicky zdravé, „normální“ 

lidi. 

2. Druhý důvod rovněž souvisí s historickou patologizací „homosexuality“, ale poukazuje dále na to, že 

většina současného psychologického výzkumu se zaměřuje na studium životů a zkušeností 

heterosexuálních a cisgender (ne-trans) lidí. Mainstreamová psychologie, která často hovoří o 

psychologii „všech lidí“, se však LGBTQ+ lidmi zabývá přinejmenším okrajově. Příkladem jsou chybějící 

studie matek z řad ne-heterosexuálních lidí, předsudky vůči LGBTQ lidem či obecná potřeba tázat se 

na sexuální orientaci či identitu osob zúčastněných ve výzkumu. LGBTQ psychologie věří, že abychom 

o psychologii mohli hovořit jako o „psychologii lidí“, musíme se zaměřovat na zkušenosti všech lidí a být 

otevření k různosti způsobů lidských životů.  

Výsledky z celonárodní studie – Co si přejí LGBTQ+ lidé? 

V lednu 2019 uveřejnila kancelář Veřejného Ochránce Práv výzkumnou zprávu o "Zkušenosti LGBT+ 

lidí s předsudky, diskriminací, obtěžováním a násilím z nenávisti". Výzkum, jež byl podkladem pro tuto 

zprávu, byl realizován spolkem Prague Pride ve spolupráci s kanceláří veřejné ochránkyně práv v rámci 

projektu “We are fair” financovaného z programu Evropské unie Práva, rovnost a občanství (2014–

2020). Dotazník k výzkumu byl vypracován ve spolupráci s Queer Geography a data zpracoval RNDr. 

Michal Pitoňák, Ph.D. 

Ke stažení zde. 

XVI. Mezinárodní psychologická konference (XVI. European Congress of Psychology) 

V červenci se předseda a místopředseda QG zúčastnili mezinárodní psychologické konference (XVI. 

European Congress of Psychology), která se konala v Moskvě. Předseda QG Michal Pitoňák se 

konference účastnil v rámci své výzkumné práce v Národním ústavu duševního zdraví, avšak mimo 

hlavní části konference se společně s místopředsedou Lukášem Pitoňákem účastnili i neformálních 

setkání se zástupci a zástupkyněmi ruských, ale také zahraničních organizací.  

Zprávu z naší konferenční cesty naleznete zde. 

 

  

https://www.queergeography.cz/sexualni-obcanstvi/co-si-preji-lgbtq-lide
https://www.queergeography.cz/zprava-z-xvi-evropskeho-psychologickeho-kongresu-v-moskve/


 

 

OBLAST GEOGRAFIE SEXUALIT 

Kde se LGBTQ+ lidé cítí nejsvobodněji? Z jakého důvodu a účelu dochází k pořádání tzv. gay pride? Proč 

existují "gay bary" či celé "gay čtvrti"? Jaký je rozdíl mezi životem LGBTQ+ osob ve městech a na venkově? 

Podobné a další otázky řešíme či budeme řešit v geografiích sexualit. 

 

 

5. Evropská konference geografií sexualit (5th European Geographies of Sexualities Conference) 

Ve dnech 26-28. září 2019 jsme měli tu čest společně s Českou geografickou společností a hostitelskou 

institucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje organizovat 5. Evropskou konferenci geografií 

sexualit (European Geographies of Sexualities Conference), která se konala po více než roce a půl 

příprav v Praze v prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovi. Evropská konference geografií 

sexualit je jedinečnou událostí, která s dvouletou periodicitou vytváří prostor pro setkání výzkumníků 

a výzkumnic, jejichž společný zájem nalézá průnik v širokém podoboru humánní geografie – geografiích 

sexualit. Protože zájem o studium sexualit nepatří mezi oblasti, které by bylo možné nějak disciplinárně 

svázat, jsou příznivci této oblasti studia v úzkém kontaktu s širokou interdisciplinární společenskovědní 

oblastí, kterou bychom mohli obecně pojmenovat studia sexualit. Letos byla tato konference ve dnech 

26.–28. září poprvé zorganizována v oblasti, která se nachází na „východ“ od bývalé železné opony a 

lze s určitostí říct, že se stala první konferencí v oboru geografií sexualit v regionu střední a východní 

Evropy.  

Cílem organizátorů bylo pokračovat v dynamickém, rozmanitém a mezinárodním pokroku ve výzkumu, 

který se prolíná nejen se sexualitou a genderem, ale také s ostatními osami lidské diference. Myslím, 

že můžeme hrdě prohlásit, že cíl se nám podařilo splnit. 



 

 



 

Key-note přednášející konference:  



 

 

Konference se zúčastnilo 158 osob z 36 zemí světa. 

Podrobnou zprávu z naší konference naleznete zde.  

 

https://www.queergeography.cz/zprava-z-v-evropske-konference-geografii-sexualit/


 

 



 

 

Queer Closet: při vzpomínce 50. výročí od Stonewallských nepokojů 

V pátek 9. srpna QG pořádalo v rámci festivalu Prague Pride přednášku s názvem Queer Closet: při 

vzpomínce 50. výročí Stonewallských nepokojů. Přednášející předseda Michal Pitoňák v ní rozebral 

nejtypičtější queer prostor – closet a termín coming out, který je s ním spojený. Ano, jde o známou větu 

„Coming out of the closet!“. Closet metaforicky popisuje utajení a vymazání z veřejného života i 

prostoru. Pokřik „Come out!“ (tedy „Vylez!”) se stal důležitým sjednocujícím pokřikem v rámci 

krystalizujícího gay a lesbického osvobozeneckého hnutí v průběhu 70. let 20. století.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 /  Dosah webových aktivit  
 

Dosah webových aktivit Queer Geography, z.s. se i v roce 2019 nadále zvětšoval a jsme rádi, že úsilí 

naší práce, která je převážně založená na dobrovolnické činnosti, přináší pozitivní výsledky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 /  Aktivity pro veřejnost za rok 2019 
 

Pořádané akce / přednášky / prezentace 

 

19.8.2019 

Přednáška: V sexuálním closetu, Geografie „ne-heterosexuálních lidí“  (konaná v rámci 3. ročníku 

festivalu Pilsen Pride) 

9.8.2019 

Přednáška: Queer Closet: při vzpomínce 50. výročí Stonewallu (konaná v rámci festivalu Prague Pride) 

2.8.2019 

Přednáška: L. Hamplová, M. Pitoňák – Iracionální představy o homosexualitě (konaná na půdě Sisyfos 

– Českého klubu skeptiků) 

16.7.2019 

Přednáška: The Epidemic of LGBTQ Depression and Solutions to Stigma Stress (konaná v NUDZ). 

6.3.2019 

Přednáška: Geografie sexualit a diference (konaná na katedře geografie Pedagogické fakulty MU).  

6.2.2019 

Přednáška: Menšinový stres: coming-out a další psychologické procesy u neheterosexuálních lidí  

2.2.2019 

Přednáška: My a oni: překonáme společně heteronormativitu? (konaná v rámci 3. filmového festivalu 

Na Hlavu) 

 

  



 

 

Vybrané akce podrobněji 

19. 8. 2019 - Přednáška: 

V sexuálním closetu, 

Geografie „ne-

heterosexuálních lidí“ 

(konaná v rámci 3. 

ročníku festivalu Pilsen 

Pride)  

 

 

 

 

9. 8. 2019 - Přednáška: 

Queer Closet: při 

vzpomínce 50. výročí 

Stonewallu (konaná 

v rámci ročníku festivalu 

Prague Pride))  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. 3. 2019 - Geografie 

sexualit a diference 

(konaná na katedře 

geografie Pedagogické 

fakulty MU).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 2. 2019 - Přednáška: 

My a oni: překonáme 

společně hetero- 

normativitu? (konaná 

v rámci 3. filmového 

festivalu Na Hlavu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

29.7.2019 - Interview 

Michala Pitoňáka s 

Johnem Pachankisem.  

Odkaz zde. 

  

https://www.queergeography.cz/interview-michala-pitonaka-s-johnem-pachankisem/


 

 

9 /  Publikace 
 

Queer Geography se již v roce 2018 stalo vydavatelstvím s možností publikovat s přiděleným ISBN 

číslem. 

 

Konferenční sborník European Geographies of Sexualities conference proceedings 

Ke konci srpna jsme v rámci 5. 

ročníku konference European 

Geographies of Sexualities 

Conference, vydali konferenční 

sborník s názvem V. European 

Geographies of Sexualities 

conference proceedings.  

 

Zpracoval 

RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D. 

Ing. arch. Lukáš Pitoňák 

 

Grafická úprava: Ing. arch. 

Lukáš Pitoňák 

 

Vydáno pod: 

ISBN: 978-80-88271-04-8 

 

Ke stažení zde 

EGSC-ConferenceProceedings 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.queergeography.cz/wp-content/uploads/2019/10/EGSC-ConferenceProceedings_postPrintUpdates.pdf


 

 

10 /  Závěrem 
 

Rok 2019 se pro nás ukázal jako přelomový, v mnoha ohledech jsme si v tomto roce dokázali, že i malý 

tým může učinit velké věci, a to i přesto, že naše organizace po celou dobu svého působení funguje na 

dobrovolné bázi, bez stálých zaměstnanců či pravidelných příjmů. Jak to již v oblasti neziskového 

sektoru bývá, pro mnohé je tato práce spíše posláním, naše vložené úsilí se nesnažíme vykompenzovat 

ziskem, a proto jsme se rovněž v rámci našich akcí doposud nesnažili aktivně žádat o finanční příspěvky 

nebo zavádět na našich stránkách reklamu. Fungování naší společnosti ale vyžaduje určité finance, 

potřebné například k tomu abychom mohli pravidelně prodlužovat softwarové licence či pořizovat nový 

software, díky kterému můžeme pracovat s daty a zprostředkovávat je nadále co nejširší veřejnosti. 

Možností, jak přispět je mnoho, všechny jsou shrnuty na našich webových stránkách pod záložkou 

podpořte nás.  

Naše činnost je ale závislá především na uvědomění si společenské odpovědnosti a zájmu zapojovat 

se do popularizace vědy a jí ověřených informací. K tomu, abychom takovou činnost mohli vykonávat 

dobře, efektivně a v co nejširším spektru odborností, ale potřebujeme zejména spolupracovat s lidmi 

napříč různými obory, kteří mají zájem takovou formu popularizace podpořit. Pokud se ve své odborné 

práci zabýváte některým tématem z oblasti našeho zájmu, budeme rádi, pokud se na nás obrátíte, a 

my vám poskytneme prostor pro popularizaci vašich poznatků.    

Jménem naší organizace děkuji vám všem, kteří náš spolek podporujete, 

Michal Pitoňák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 /  Finanční přehled  
za rok 2019 (účetní období 1.1.2019 - 31.12.2019) – zaokrouhleno na celé tisíce. 

 

Popis Suma 

  

Příjmy organizace   

Za poskytnuté služby 428 000 Kč 

Za poskytnuté zboží 2 000 Kč 

Peněžní dary 200 000 Kč 

Členské příspěvky 1 000 Kč 

Ostatní 29 000 Kč 

Celkem příjmy za rok 2019 660 000 Kč 

  

Výdaje organizace   

Za služby 395 000 Kč 

Za materiál 96 000 Kč 

Ostatní náklady 25 000 Kč 

Celkem výdaje za rok 2019 516 000 Kč 

Rozdíl příjmů a výdajů 144 000 Kč 

  

Majetek organizace   

Peněžní prostředky na bank. účtech 219 000 Kč 

Peněžní prostředky v hotovosti 11 000 Kč 

Majetek 96 000 Kč 

Celkem majetek v roce 2019 326 000 Kč 

  

Závazky organizace   

Celkem závazky za rok 2019 0 

Rozdíl majetku a závazků 326 000 Kč 

  

Poznámka Queer Geography, z.s. se sídlem Márova 2806/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ 06624308 je 

veřejně prospěšným poplatníkem dle zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., § 17a. Spolek dle 

Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., § 13b, vede jednoduché účetnictví a jeho účetním obdobím je 

kalendářní rok. Queer Geography, z.s. není podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., 

plátcem DPH a za účetní období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 nečerpal finance z veřejných zdrojů. 

 

 



 

Dary za rok 2019   

   

Soukromá osoba 40 000 Kč  

Soukromá osoba 9 550 Kč  

Gilead Science s.r.o. 150 000 Kč Dar byl v plné částce využit na financování 5. 

Evropské konference geografií sexualit (5th 

European Geographies of Sexualities 

Conference) 

 199 550 Kč  

   

Děkujeme Všem dárcům, kteří v roce 2019 přispěli na činnost naší neziskové organizace. 
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rok. Queer Geography, z.s. není podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., plátcem DPH 

a za účetní období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 nečerpal finance z veřejných zdrojů. 
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