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         ÚVOD 

 

Předmětem mé diplomové práce je pohled na homosexualitu ze dvou 

různých úhlů. Tím prvním je homosexualita jako vrozená, biologicky daná 

sexuální orientace. Takto orientovaní lidé jsou nejpočetnější minoritou v populaci. 

Mou motivací je fakt, že gayové a lesby v mnohém narážejí, přes všechny 

pozitivní změny v naší společnosti týkající se této problematiky, stále ještě na 

překážky, bránící jim žít plnohodnotný život. Až do 19. století si lidé nedovedli 

představit, že láska ke stejnému pohlaví by mohla být součástí něčí přirozenosti. 

Další desetiletí trvalo, než se homosexualita začala namísto poruchy považovat za 

variaci sexuální orientace a boj za uzákonění státem uznaného svazku párů osob 

stejného pohlaví máme ještě v živé paměti. Odpůrci zákona o registrovaném 

partnerství nás vyzývali k bdělosti. Nejenže se prý ocitne v ohrožení tradiční 

rodina, gayové budou chtít přistoupit k dalšímu kroku, k adopci dětí. Nebudu zde 

polemizovat o tom, zdali toto je či není oficiálním programem gay organizací, 

vyjádřím zde pouze svůj názor. Vnímám tento další krok jako logický a 

oprávněný. 

 V prvních dvou částech své práce se proto zaměřím na psychosexuální 

vývoj jedince, s přihlédnutím ke specifikům tohoto vývoje u homosexuálně 

orientovaných osob, a na instituce jako jsou rodina, manželství a partnerství. 

Zvláštní pozornost zde také věnuji dějinám homosexuality, neboť považuji za 

nesmírně zajímavé, jakým způsobem v různých dobách zasahovala do života 

společnosti a jak byla společností vnímána. 

Druhý úhel, kterým homosexualitu nazírám, je její variabilita napříč 

kulturami i uvnitř samotné minority. Homosexualita je v tomto smyslu fenomén. 

Jsem toho názoru, že - přes její biologickou danost – je možné homosexualitu 

studovat také jako kulturní jev.  

Cílem mé práce je tedy pokus o popis homosexuality z kulturologického 

pohledu: na úrovni druhu, jedince a společnosti a jednotlivých kultur a subkultur.  
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                1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

 

                              1.1. HOMOSEXUALITA 

 

Homosexualitou rozumíme sexuální a citovou náklonnost k osobám 

stejného pohlaví. Jde o náklonnost převažující či výlučnou a je to stav trvalý a 

neměnný. Termín „homosexualita“ zavedl roku 1869 maďarský psychiatr Karoly 

Bankert. 

Homosexualitu současná sexuologie již nechápe jako deviaci v objektu, 

nýbrž jako variaci sexuální orientace a v roce 1992 byla homosexualita vyřazena 

z Mezinárodní klasifikace nemocí. Není tedy – až na výjimky1 – 

medicinalizována. 

Homosexualita se vyskytuje u obou pohlaví. Pro homosexuálně 

orientované muže se vžilo označení gay2, které se současně používá pro celou 

minoritu, a pro homosexuálně orientovanou ženu je to výraz lesba3. 

Je složité určit procento homoeroticky orientovaných lidí v populaci. 

Můžeme totiž předpokládat, že i přes výrazné zlepšení ohledně předsudků, které 

vůči gay minoritě chová majoritní společnost, se jedinec ani v anonymním 

dotazníku ke své odlišné sexuální orientaci nebude chtít přihlásit. Také musíme 

rozlišovat mezi homosexuálním chováním a homosexuální orientací. 

Homosexuální zkušenost některé průzkumy nacházejí až u 20% respondentů. 

V roce 1948 předložil Alfred Kinsey na základě rozsáhlých výzkumů 

v americké populaci tuto škálu chování heterosexuality – homosexuality: 

(0) výlučně heterosexuální bez jakýchkoliv homosexuálních tendencí 

(1) převážně heterosexuální, jenom výjimečně homosexuální 

(2) převážně heterosexuální, s výraznějšími homosexuálními tendencemi 

                                                 
1 NARTH – National Association for Research and Therapy for Homosexuality. Jedná se o organizaci asi šesti 
set profesionálních terapeutů působících v USA, kteří nesouhlasí s vynecháním homosexuality v manuálu DSM 
III a IV Americké psychiatrické asociace, homosexualitu považují za získanou, nikoliv vrozenou, a snaží se ji 
léčit (Laun, 2003, str. 198). 
2  „Pojmenování pro homosexuála (původně z angličtiny, kde znamená „veselý“), někdy se užívá obecně pro 
muže i ženy, jindy jen pro muže. Kromě vlastní homosexuální orientace předpokládá alespoň určité 
sebeuvědomění a ztotožnění se sexuální orientací“ (Procházka, 2002, str. 26). 
3 Žena, kterou sexuálně přitahují ženy a která se sama ztotožňuje s touto identitou a sexuální orientací. Současně 
se užívá pojmu „lesbička“, avšak takto orientované ženy upřednostňují termín „lesba“, protože termín „lesbička“ 
může obsahovat „konotace zdrobněliny a asociace určité nevyzrálosti, hravosti a pomíjivosti“ (Rupp, 2001, str. 
239). 
Výraz je odvozen od ostrova Lesbos, na kterém se usadila antická básnířka Sapfó, proslulá svými homoeroticky 
laděnými básněmi. 
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(3) stejně homosexuální a heterosexuální 

(4) převážně homosexuální, s výraznějšími heterosexuálními tendencemi 

(5) převážně homosexuální, ale výjimečně i heterosexuální 

(6) výhradně homosexuální (Stehlíková, Procházka, Hromada, 1995, str. 

11). 

Kinsey a jeho skupina posléze stanovili výhradnou homosexualitu v obecné 

populaci na 4% osob (Weiss, Zvěřina, 2001) a tato se také nejčastěji uvádějí. 

Vědci z Kinseyova institutu dnes uznávají, že Kinseyho škála se nedá plně 

aplikovat na zkušenosti dnešních gayů a leseb (Cass, 1990, str. 265). 

V dalším výzkumu Kinseyova institutu z roku 1987 se jako exkluzivně 

homosexuální považovala 2 – 4% mužů a 1% žen (Janošová, 2000, str. 14). Podle 

průzkumu reprezentativního vzorku populace Spojených států R. T. Michaela a 

spol. z roku 1994  se jako homosexuální identifikovala 1,4% žen a 2,8% mužů 

(Zvěřina, 2003, str. 120). 

V České republice  ve výzkumu z roku 1993 uvedlo 1,8% mužů a 2,3% 

žen, že se cítí orientováni homosexuálně nebo si nejsou svou sexuální orientací 

jisti4. V roce 1998 to už byla 2,5% mužů a 3,5% žen (Weiss, Zvěřina, 2001, str. 

102). Ona „legendární 4%“ už žádný z následujících průzkumů nikde na světě 

nepotvrdil (Weiss, Zvěřina, 2001, str. 96-102), ovšem rok od roku se v nich jako 

výlučně homosexuální identifikuje stále více respondentů. To by potvrzovalo 

hypotézu, že někteří gayové a lesby mají stále strach svoji orientaci přiznat. 

  

                               1.2. BISEXUALITA 

 

Tento termín označuje sexuální i citovou náklonnost k osobám obou 

pohlaví. O to, zda existuje, se stále vedou spory. Bývá považována za neschopnost 

volby či psychickou nezralost (Rupp, 2001, str. 230). Zastánci tzv. dichotomní 

koncepce bisexualitu diagnostikují pouze pokud jedinec nedokáže rozlišit, jakému 

pohlaví by dal přednost. Podle těchto odborníků je člověk buď heterosexuální 

nebo homosexuální a zjištění prvků opačného erotického prožívání by na jeho 

sebeidentifikaci nemělo mít vliv (Janošová, 2000). Jedinců, kteří nedovedou 

přesně říci, které z pohlaví preferují, je extrémně málo (Zvěřina, 2003, str.121). 

                                                 
4 Weiss se Zvěřinou se domnívají, že mezi homosexuálně orientované respondenty lze zařadit i většinu těch, 
kteří v jejich průzkumu uvedli, že si svou orientací nejsou jisti (Weiss, Zvěřina, 2001, str. 101). 
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Jiná stanoviska k definici bisexuality nepožadují stejně silné homosexuální i 

heterosexuální cítění. Osoby, které sami sebe označují za bisexuální, žijí střídavě 

v homosexuálních i heterosexuálních vztazích a partnery si nevybírají podle 

pohlaví, ale podle osobní přitažlivosti a jiných vlastností (Janošová, 2000, str. 18-

19). Ovšem i od bisexuality musíme oddělit bisexuální chování.  

Bisexuálové žijí „mimo jakýkoli známý rámec. Heterosexuálové každou 

formu bisexuality posuzují jako druh homosexuality, homosexuálové na ně 

pohlížejí jako na lidi, kteří nemají dost odvahy přiznat svou homosexualitu ani 

sami sobě a nutí se do heterosexuálního života“ (Brzek, Pondělíčková-Mašlová, 

1992, str. 16). Lesbický feminismus vidí bisexuální ženy jako lesby, které si 

udržují heterosexuální privilegia; jsou neangažované, a tedy nedůvěryhodné. 

Bisexualita není pro lesbické feministky žádnou sexuální identitou, je to forma 

antipolitiky, je to (nevědomé) odmítnutí tlaku, aby člověk své touhy omezil na 

jeden objekt, na jeden způsob lásky (Jagose, 2004). 

Z hlediska psychoanalýzy je každý člověk bisexuální a „během svého 

vývoje se jedno z obou zaměření ‚vytěsní‘ – tj., že je popudům tohoto směru 

zabráněno v přístupu do vědomí. Předpokládají (psychanalytikové původní školy) 

implicitně ekvivalentní bisexuální motivaci (Freund, 1962, str. 33). 

 

                    1.3. HOMOSEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ 

 

Homosexuální chování se u lidí objevuje bez ohledu na jejich sexuální 

orientaci. Můžeme ho pozorovat i u heterosexuálů jako výraz pubertálního hledání 

a experimentování, nebo jako náhražku, pokud jsou z nějakého důvodu nuceni 

delší dobu setrvávat v homogenních skupinách (armáda, vězení). V Evropě a 

Severní Americe se můžeme setkat s tzv. vězeňskou sexualitou, která má svá 

pevně daná pravidla. „V mužské věznici se sexualita nerozlišuje podle pohlaví, ale 

podle aktivity“. Jako homosexuál je tu vnímán vždy jen ten pasivní z partnerů 

anebo oba, pokud jsou v jejich vztahu patrné pozitivní emoce. „Sex tu není pouze 

otázkou vzrušení a ukojení, ale i potvrzením hierarchie a moci v rámci vězeňské 

subkultury“ (Fafejta, 2004, str. 90). Tyto zkušenosti však nemají na celoživotní 

sexuální orientaci jedince zásadní vliv. „Lidé, kteří v homosexuálních kontaktech 

najdou vyšší uspokojení, než ho znali ze svého dosavadního života, se nestali 

znenadání homosexuálními, nýbrž v sobě odhalili skrytou homosexualitu“ 
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(Janošová, 2000, str. 15). Dalším příkladem homosexuálního chování je 

homosexuální prostituce, kterou často provozují heterosexuálně orientovaní muži 

a ženy. Ani toto jednání nemá na skutečnou sexuální orientaci vliv, neboť „ani 

dlouholetí homosexuální prostituti, kteří se svým podnikáním ve specifické 

subkultuře začali v dospívání, se nenaučí homosexualitě“ (Zvěřina, 2003, str. 

122).  

Sexuální orientace je tedy daná, neměnná a nedá se jí naučit. Sexuální 

chování však může být motivováno mnoha aspekty: experimentováním, zištností, 

nemožností volby anebo naopak právem volby, možností svobodně se 

rozhodnout. Otázkou zůstává, nakolik je v homosexuálním chování nutná byť 

nepatrná dispozice k homosexualitě či bisexualitě. 

 

        1.4. FORMOVÁNÍ HOMOSEXUÁLNÍ ORIENTACE 

 

Zřejmě nejprůkaznější jsou výklady založené na biologické podmíněnosti 

sexuální orientace. Výzkumy homosexuální orientace u jednovaječných a 

dvojvaječných dvojčat přinesly zjištění, že u jednovaječných dvojčat je ve více 

než 50% přítomná shodná sexuální orientace (Weiss, 2002, str.120). 

Roku 1993 identifikovali vědci D. Hamer a S. Le Vay z Národního ústavu 

pro výzkum rakoviny v USA gen, nacházející se na dlouhém ramínku X 

chromozomu, který by měl být zodpovědný za některé případy mužské 

homosexuality. Nazvali jej Xq28 (Janošová, 2000). Tyto výzkumy tedy potvrzují 

teorii dědičnosti a přenos sexuální orientace se podle nich děje z matky na syna. 

Konkrétní gen, mající na svědomí ženskou homosexualitu, ale ještě identifikován 

nebyl. 

Zajímavé je také evolučněbiologické vysvětlení homosexuality. 

Homosexualita existovala v minulosti a existuje i nyní snad ve všech známých 

společenstvích. Evoluční biologie předpokládá, že „vrozené determinanty 

sexuální motivace jsou výsledkem fylogenetického vývoje lidského druhu a jejich 

primární funkce je především reprodukční“ (Weiss, 2002, str. 112). Jak je tedy 

možné, že geny, zodpovědné za homosexualitu, přežívají? Někteří vědci mají za 

to, že gayové a lesby přispívají k úspěšné reprodukci svých příbuzných a tím i 

částečné reprodukci vlastních genů. Tvrdí, že nejsou-li nuceni opatrovat vlastní 

potomstvo, mohou se soustředit na dobývání vyšších pozic ve společnosti a 
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získávání zdrojů, a tím svoje širší příbuzenstvo podporovat (Weiss, 2002, str. 

119). Tak mohou být i geny homosexuální orientace funkční. 

V modelech hormonální podmíněnosti sexuální orientace se 

předpokládalo, že gayové mají nižší hladinu testosteronu a lesby nižší hladinu 

estrogenu a vyšší testosteronu než heterosexuální jedinci. Tyto teorie se při 

pozdějších zkoumáních nepotvrdily, snad jen v experimentech na zvířatech 

(Weiss, 2002, str. 123). Ohledně nevyvážené hladiny testosteronu, se novější 

názory kloní k hypotéze, „že se může jednat spíše o odlišnou reakci sexuálních 

center mezimozku na tento hormon. Vzhledem k tomu, že se tato odlišnost 

objevuje velmi brzy, je velmi pravděpodobné, že by mohla být zpětně výsledkem 

genetických dispozic“ (Janošová, 2000, str. 27). 

Ohledně mužské homosexuality se také hojně cituje prenatální mateřský 

syndrom (Doerner a spol.), kdy by měly matky homosexuálních mužů zažívat 

v těhotenství výrazně větší prenatální stres než matky mužů heterosexuálních. 

Také bylo zjištěno, že homosexuální muži mají více starších bratrů a nikoliv více 

starších sester ani mladších sourozenců. To by mohla vysvětlovat tzv. hypotéza 

mateřské imunosenzitivity, založená na hormonálních výzkumech MacCullocha a 

Waddingtona (1981) a Ellise a Amese (1987), podle které „organismus matky 

v těhotenství v některých případech reaguje obrannou imunologickou reakcí na 

mužské pohlavní hormony (vylučované plodem). Tato imunitní reakce by 

v případě mužského zárodku mohla narušit organizační efekt androgenů, a tím i 

sexuální diferenciaci mozku. Podle Gualtieriho a Hickse (1985) pak mateřskou 

imunitní reakci posiluje každý další zárodek mužského pohlaví, a tím se následně 

při dalších těhotenstvích zvyšuje i pravděpodobnost narušení mozkového vývoje 

mužského plodu (Weiss, 2002, str. 125). Ovšem i tato teorie vysvětluje vznik 

pouze mužské homosexuality. Vůbec se zdá, jako by se vědci obecně  soustředili 

spíše na gaye než na lesby. Jedním z možných vysvětlení je pohled majority – a to 

jak v minulosti, tak i dnes – na mužskou homosexualitu. Je vnímána více a 

většinou s negativními konotacemi. 

Psychoanalytické modely vzniku sexuální orientace homosexualitu 

považují za vývojovou fázi, která je v pozdějším vývoji vytěsněna. Sigmund 

Freud označuje vytěsněnou homosexualitu jako latentní, vyskytující se u všech 

lidí (Freund, 1962, str. 143.). Sice předpokládá zřejmě konstituční podmínění 

homosexuality, zároveň ale zmiňuje psychické konstelace, které k homosexualitě 
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u takto biologicky disponovaného jedince vedou. „Jsou to: fixace na matku, 

narcismus a strach z kastrace…Rovněž Sadger uvádí, že psychoanalysa může jen 

prokázat, že u homosexuálních osob byla heterosexualita vytěsněna, což je však 

podmíněno konstitučně, organicky“ (Freund, 1962, str. 189). Homosexualita nebo 

inverse – Freud používá oba termíny – je pro něj úchylkou v sexuálním objektu a 

klasická psychoanalýza chápe deviaci „jako uchování infantilní sexuality na úkor 

dospělé“ (Weiss, 2002, str. 133). Homosexuální jedince dělí Freud na tři skupiny 

a to podle jejich chování. „Tito jedinci jsou a) absolutně invertováni, tj. sexuální 

objekt může být jen téhož pohlaví, kdežto druhé pohlaví není pro ně nikdy 

předmětem pohlavní touhy, nýbrž je jim zcela lhostejné. …b) Jsou obojace 

invertováni (psychosexuálně hermafrodičtí), tj. jejich sexuální objekt může 

náležet stejně jejich vlastnímu jako druhému pohlaví; této inversi schází tedy 

povaha výlučnosti. c) Jsou příležitostně invertováni, tj. za jistých vnějších 

podmínek, z nichž je třeba v první řadě uvést nepřístupnost normálního 

sexuálního objektu a napodobení, mohou mít za objekt osobu stejného pohlaví a 

v sexuálním aktu s ní dojít ukojení (Freud, 2000, str. 33). Freudovo rozdělení 

invertovaných tedy přibližně odpovídá našemu rozdělení na homosexualitu, 

bisexualitu a homosexuální či bisexuální chování. Alfred Adler tvrdí, „že 

homosexualita je projevem nedostatku odvahy. Homosexuální pacienti zvolili prý 

tento způsob existence, aby se vyhnuli případné porážce, způsobené osobami 

druhého pohlaví (Freund, 1962, str. 191).  

K možnosti léčby homosexuality byl Freud skeptický (Badinterová, 2005). 

V současnosti jsou takové pokusy považovány za neetické, ovšem někteří 

psychiatři možnost takové léčby stále nabízejí. Stále považují homosexualitu za 

psychický infantilismus a tvrdí, že jestliže se někdo cítí být přitahován k osobě 

stejného pohlaví, není to způsobeno biologickými nebo genetickými faktory, 

nýbrž vývojovou poruchou. Považují tudíž homosexualitu za nenormální. 

Zde bych se ráda pozastavila u otázky normality sexuálního chování. Tato 

je totiž, víc než co jiného, podmíněna společenskými a kulturními faktory. Těm se 

budu věnovat v dalších dvou oddílech. Zde postačí tato definice sexuální 

normality, se kterou se plně ztotožňuji a „podle níž lze ze sexuologického 

hlediska za normální považovat takové konsenzuální (souhlasné) sexuální 

aktivity, které se odehrávají mezi psychosexuálně a somatosexuálně dostatečně 
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zralými a pokrevně v přímé linii nespřízněnými partnery, a jež nevedou k jejich 

psychickému nebo tělesnému poškození“ (Weiss, 2002, str. 29). 
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  2. PSYCHOSEXUÁLNÍ VÝVOJ 

 

Sexualita je formována primárně biologicky. Biologickým základem 

sexuality je především pohlavní dimorfismus, který se projevuje v primárních, 

sekundárních a terciálních pohlavních znacích. K primárním pohlavním znakům 

patří chromozomální a gonadální pohlaví, sekundárními pohlavními znaky 

rozumíme rozdíly v somatických tělesných znacích a jako terciální pohlavní 

znaky lze chápat rozdíly mezi pohlavími v oblasti myšlení, cítění i chování 

(Weiss, 2002, str.157). Proces pohlavní diferenciace začíná v šestém týdnu vývoje 

embrya a „psychosexuální vývoj lidí po narození je pokračováním embryonálního 

vývoje sexuálních struktur“ (Weiss, 2002, str. 157). Následují samozřejmě také 

vlivy sociální, vlivy výchovy a učení. V psychosexuálním vývoji jedince 

rozlišujeme tyto základní komponenty: sexuální identifikace, sexuální role, 

sexuální preference (orientace) a sexuální chování. 

 

  2.1. SEXUÁLNÍ IDENTIFIKACE 

 

V této fázi psychosexuálního vývoje dítě začíná pociťovat příslušnost 

k určitému pohlaví. „Tento pocit v naprosté většině případů bezkonfliktně sleduje 

genetické a fetálně-gonadální determinanty. Jsou zprostředkovány organizačním 

vlivem sexuálních steroidů na centrální nervovou soustavu v kritických fázích 

nitroděložního vývoje. Výsledkem je výrazná predispozice k mužské nebo ženské 

sexuální identifikaci. Definitivní formování probíhá po porodu součinností 

zmíněné predispozice s vlivy prostředí“ (Zvěřina, 2003, str.49). „Pro vytvoření 

pohlavní identity je pravděpodobně rozhodující věk do 18 měsíců“ (Weiss, 2002, 

str. 158). Představu sebe jako dívky či chlapce dítě získává také v rámci sociální 

interakce a učením. Chová-li se adekvátně svému biologickému pohlaví, následují 

odměny, v opačném případě tresty. Ovšem sociobiologové tvrdí, že chlapci a 

dívky mají odlišné zájmy od samého počátku samostatného chování a že „mozek 

je orgánem s vrozeným pohlavím“ (Ridley, 2001, str. 190). 

U gaye v této fázi psychosexuálního vývoje ještě nelze hovořit o 

precoming outu. Může si sice již uvědomovat svoji odlišnost, identifikuje-li se 

však bez problémů se svým biologickým pohlavím, není jeho odlišnost nijak 

zjevná a tedy není ani sankcionována. 
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Některé děti se chovají nápadně heterotopicky. Takové dívky jsou 

označovány jako „tomboyské“, chlapci jako zženštilí (sissy boys) a více než 

polovina z nich má v dospělosti problémy se svou sexuální identifikací a orientací 

(Zvěřina, Malina, 2002, str. 34). Podle průzkumu, provedeném formou 

anonymních dotazníků, které byly otištěny v listopadu 1995 v gay kulturně 

společenském měsíčníku SOHO revue a kterého se zúčastnilo 194 mužů a 17 žen, 

se více než polovina mužů v dětství identifikovala a hrála si spíše s vrstevníky 

opačného pohlaví. Z žen se jich osm přiklánělo spíše k chlapeckému chování. 

„Zjištěná data potvrzují, že vývoj pohlavní identity v dětství je u homosexuálních 

mužů i žen mnohem variabilnější, než u jejich preheterosexuálních vrstevníků“ 

(Procházka, Weiss, 1998, str. 72). Podle uvedeného výzkumu ale neměli ani 

prehomosexuální jedinci, identifikující se se svým biologickým pohlavím, 

bezproblémový vývoj. Na druhou stranu, fakt, že se dítě přiklání 

k heterosociálním vztahům, nemusí znamenat jeho budoucí homosexuální 

orientaci. Takové chování může být přechodné a nebo nemusí se sexuální 

identifikací či orientací vůbec souviset. 

Nápadně heterotopické chování v dětství může být také signálem poruchy 

pohlavní identity, kterou je transsexualita5. Jedinec s touto poruchou se plně 

identifikuje s opačným pohlavím. Tedy osoba mužského pohlaví se cítí být ženou, 

touží žít ženskou roli a přitahují ji muži, u ženského transsexuála je tomu naopak6. 

I když známe případy heterosexuálních transsexuálů, kteří se po změně pohlaví 

chovají homosexuálně (Feinberg, 2000). 

Operativní změna pohlaví je pro transsexuála, který o ni žádá, „běh na 

dlouhou trať“. Pokud sexuolog usoudí, že „takováto změna (která vždy 

představuje hrubý zásah do tělesného zdraví pacientova a způsobí tělesnou 

mutilaci) je menším zlem, než ponechání v původním stavu“ (Brzek, 1999, str. 

43), následuje většinou dvouletá hormonální léčba, život na zkoušku v opačné 

sexuální roli, doprovázený změnou příjmení na sexuálně neutrální a konečně 

chirurgické výkony a definitivní změna matričního pohlaví (Zvěřina, 2003). 

Pacient je celou dobu pod dohledem sexuologa a většinou také psychoterapeuta a 

definitivní operativní zákrok musí schválit interdisciplinární komise. To může být 

pro transsexuálního jedince ponižující a bolestná zkušenost, ovšem lékaři tvrdí, že 

                                                 
5 Podle 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů  - F 64. 
6 Transexuál M – F (male to female) a transexuál F – M (female to male) 
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tento čas potřebují k vyloučení rizika. Existuje totiž mnoho kontraindikací 

chirurgických zákroků a to jak psychických (nejistota v diagnóze, schizofrenie, 

mentální retardace), tak fyzických. Ty se vylučují již s hormonální léčbou7 

(hypertenzní nemoc, rakovina prsu v rodinné anamnéze, hepatopatie atd.) nebo 

jsou jejím následkem. Je totiž důležité, aby hormonální terapie pokračovala i po 

operaci. 

Jak už bylo řečeno, ještě před vlastní operací, je transsexuál vyzván 

k životu v cílové sexuální roli a je zajímavé, že většinou až přehnaně přebírá 

stereotypy, které jsou s touto rolí spojovány. Dokonale přebírá mužský či ženský 

gender. 

 

                            2.2. SEXUÁLNÍ ROLE 

 

Průvodním jevem sexuální identifikace je schopnost jedince zaujmout 

k této identifikaci odpovídající sexuální a sociální roli. Podobu těchto rolí 

ovlivňuje zejména kultura a jedinec je přejímá nejdříve z rodiny a posléze v rámci 

socializace. Díky sociokulturním vlivům se u jedince vytvoří systém rolí, tedy 

závazných, jeho okolím očekávaných způsobů chování (Nakonečný, 1998). 

Jednou z těchto rolí je role sexuální, jež je vnějším projevem pohlavní identity. 

Od děvčete bude okolím očekáváno, že se bude jako děvče chovat. Způsob, jakým 

se má děvče chovat, je už ale kulturně podmíněným genderovým stereotypem. 

Gender je společenskou kategorií, je zkonstruován na základě biologického 

pohlaví.  

V této fázi psychosexuálního vývoje je tedy už jedincovo chování okolím 

sledováno a hodnoceno. Mladý homosexuál si začíná uvědomovat svoji jinakost, i 

když ji stále nedokáže pojmenovat. K rodičovskému vlivu se připojují vlivy 

vrstevnických skupin, školy a médií a on cítí, že některá očekávání, spojená s jeho 

pohlavní rolí, nebude moci splnit. Jedním z těchto očekávání je jedincova 

heterosexualita. 

 

                       

                                                 
7 U transexuálů F – M se podávají androgeny a u transexuálů M – F estrogeny a antiandrogeny. „Hormonální 
terapie by neměla být zahajovaná dříve než po ročním sledování pacienta s průběžnou psychoterapií a 
důkladným psychologickým vyšetřením“ (Zvěřina, 2003, str. 138). 
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                      2.3. SEXUÁLNÍ PREFERENCE 

 

Sexuální orientace, tedy preference objektu, díky kterému jedinec dosahuje 

sexuálního uspokojení, je vrozená. „Základem je specifická zvláštnost 

neprogramování příslušných sexuálních center v kritických fázích prenatálního 

vývoje“ (Zvěřina, Malina, 2002, str. 32). Sociokulturní vlivy se tak mohou 

uplatnit jen na základě vrozených mechanismů, sexuální orientace se tedy nedá 

změnit. Většina lidí sexuálně preferuje jedince opačného pohlaví, pravidelně se 

však ve společnosti objevuje několik procent homosexuálně orientovaných. Tito 

však nemívají problémy se svou sexuální identifikací, k uvědomování si své 

sexuální orientace tedy jistě v psychosexuálním vývoji dochází později. „Centrum 

pro sexuální identifikaci a orientaci nebude zřejmě totožné, protože odchylky od 

obou zmíněných kvalit se mohou vyskytovat do značné míry na sobě nezávisle“ 

(Zvěřina, 2003, str. 49). 

Většinou v období puberty nebo adolescence homosexuálně orientovaného 

člověka zřejmě dochází k vlastnímu coming outu8. V této fázi už nejen ví, že je 

odlišný, dokáže také pojmenovat podobu své odlišnosti a fakt, jestli ji přijme či 

nikoliv, je závislý na mnoha faktorech. Důležité jsou například vztahy v rodině. 

Možnost povědět o své jinakosti rodičům a jejich pozitivní reakce – to vše může 

jeho coming out zjednodušit. Reakci rodičů může z jejich předchozích reakcí na 

homosexualitu - například v médiích – předvídat a někdy předem rezignuje a 

rodičům se nesvěří. Jestliže stále vycházíme z toho, že si mladý gay svoji 

orientaci přiznal, dříve nebo později se bude chtít někomu svěřit. Může to být 

někdo v širší rodině, některý z vrstevníků nebo učitel či psycholog. Je velmi 

důležité, aby se mu v této fázi dostalo kladného přijetí. Někteří, zejména katoličtí, 

autoři často poukazují na psychické problémy gayů, na nízkou duchovní kvalitu 

jejich životů a přičítají to jejich „nesprávné“ sexuální orientaci. Homosexulita je 

podle nich neurotická sexualita a homosexuálové zůstali citově vězet v prepubertě 

(Laun, 2003, str. 64-65).  

                                                 
8 Coming out – „vnitropsychický konflikt mezi internalizovanou homofobií, která zahrnuje zvnitřnění a 
ztotožnění se se sociálně negativními postoji k homosexuální orientaci, a zároveň nově rozpoznaným nebo 
alespoň podstatně uvědomovaným vlastním erotickým zaměřením“ (Stehlíková, Procházka, Hromada, 1995, str. 
17). 
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Psychické problémy gayů9 ale nejčastěji plynou z problémů, které zažívají 

se svým coming outem. Nebývají tedy následkem jejich sexuální orientace, nýbrž 

následkem reakcí okolí. Proto je důležitá existence skupin mladých gayů, kde si 

mohou vyměňovat informace a také zkušenosti, týkající se jejich coming outu. 

Stejně jako v jiných skupinách sdružujících mladé lidi, může zde docházet 

k prvním sexuálním kontaktům. Zejména proto proti takovým skupinám bývají 

zastánci teorie svedení10, ovšem – jak víme – homosexualitě se nedá naučit. 

Vlastní coming out se tedy projevuje tím, že gay si svou orientaci 

uvědomuje, dokáže ji pojmenovat, přijmout a svěřit se s ní i jinému člověku 

(Janošová, 2000, str. 21). Pouze projde-li touto fází, může si v souladu se svou 

orientací uspořádat život a tedy také sexuální chování, prožívání a vztahy. 

 

                          2.4. SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ 

 

V období puberty a adolescence dochází k rozvoji sexuálních emocí. Jedná 

se o schopnost sexuálního vzrušení, dosažení orgasmu a sexuální satisfakce a 

v neposlední řadě emoce zamilovanosti. Vývoj sexuálního chování je těmito 

emocemi podmíněn (Weiss, 2002, str. 161). 

Sexuální chování můžeme u člověka pozorovat již v raném dětství. 

Autoerotika a dětské sexuální hry se objevují už v prepubertálním období. My se 

však budeme věnovat období puberty, která je obdobím pro dítě skutečně 

bouřlivým. U dívek začíná první menstruací, u chlapců prvními výrony semene, 

dochází k rozvoji sekundárních pohlavních znaků a zvyšuje se sexuální aktivita 

jedince. „Psychosexuální vývoj je vůči somatosexuálnímu opožděn, v tomto 

období se schopnosti mladých lidí k citovým vztahům, schopnosti pro život v páru 

i jejich základní morální postoje a etické hodnoty teprve formují“ (Weiss, 2002, 

str. 161). V životě mladého gaye nebo mladé lesby, jestliže již prošli coming 

outem, je toto období fází explorace, kdy navazují první sexuální vztahy a 

experimentují (Janošová, 2000, str. 21). Toto vše se však může také odehrát až 

                                                 
9 U komponovaných osobností se homosexuální orientace stává „samozřejmou součástí jejich psychické a 
sociální adaptace, a to obdobně jako heterosexuální orientace u heterosexuálních lidí. Přesto bývají postoje 
homosexuálů ke své sexuální orientaci často konfliktní….MKN-10 pod kódem F66.1 uvádí ‚Ego-dystonní 
sexuální orientace‘, tedy stav, kdy jedinec trpí tím, že není spokojen se svou sexuální orientací“ (Zvěřina, 2003, 
str. 22).  
10 Podle této staré teorie homosexualita u člověka vznikne na základě svedení v období puberty. 
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v období adolescence. Záleží na tom, kdy u jedince dojde k sebeuvědomění a 

zejména k akceptaci jeho sexuální orientace. 

V období adolescence heterosexuálně orientování lidé většinou již 

navazují dlouhodobější partnerské a sexuální vztahy. U homosexuálně 

orientovaných adolescentů se nám může zdát, jako by déle přetrvávali ve fázi 

explorace, tedy ve fázi experimentování. Je to ale skutečně jen zdání, protože ve 

svém psychosexuálním vývoji museli projít spletitější cestou: nejdříve vyloučit u 

své osoby většinovou heterosexualitu a smířit se se svým zaměřením. S chováním 

plně vyjadřujícím jejich sexualitu začali tedy později. 

Poslední dvě fáze coming outu lze v zásadě srovnat s vývojem 

heterosexuální osoby. Ve fázi partnerství si jedinec volí trvalejší vztahy, sloužící 

k uspokojení nejen fyzických, ale i psychických potřeb. Fázi partnerství už 

většinou doprovází fáze integrace, kdy se upevňují role jedince ve vnějším světě a 

dotvářejí hodnoty (Janošová, 2000, str. 21).  
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3. HOMOSEXUALITA V SOCIÁLNÍM KONTEXTU 

 

V této části své diplomové práce se zaměřím na vývoj pohledu na fenomén 

homosexuality v dějinách. Je velmi zajímavé, jak se pohled na ni v průběhu staletí 

měnil a jak se zároveň měnily i stereotypy s ní spojené. V některých obdobích, 

jako je například antické Řecko, se nám může zdát, že byla homosexualita přímo 

podporována a budeme překvapeni zjištěním, jak velkému společenskému 

dohledu podléhala. V 18. a 19. století bychom naopak předpokládali, že o ní 

žádné viditelné zmínky nenalezneme, vzhledem k represi, která se 

k homosexuálnímu chování vztahovala, a přece se dozvídáme o párech žen, které 

spolu naprosto legálně sdílely domácnost. 

Dále se zde zaměřím na různé státem uznané formy soužití párů osob 

stejného pohlaví, na jejich genezi a fungování, a celkově na instituci rodiny. 

 

         3.1. HOMOSEXUALITA V HISTORII EVROPY 

 

              3.1.1. STAROVĚKÉ ŘECKO 

 

O lásce k chlapcům v řeckých městských státech se obecně ví a obšírně se 

jí budeme věnovat. Už méně se ale ví o ritualizovaném svádění chlapců na Krétě. 

Svůdce se předem svěří přátelům a rodině chlapce s tím, že jej chce unést a se 

způsobem, jakým to hodlá učinit. Když má dotyčný patřičné postavení, rodina a 

přátelé chlapce brání pouze naoko. Muž si chlapce odvede do hor nebo do lesa, 

dva měsíce tam spolu žijí a starší mladšího učí, jak přežít v divočině i jak se stát 

úctyhodným mužem. S největší pravděpodobností se zde spolu i sexuálně stýkají. 

Milenec poté věnuje chlapci tři dary – sekyru, brnění a číši na víno. Ten doma 

sekyru obětuje Diovi a následuje slavnost, symbolizující zřejmě chlapcovu 

dospělost (Spencer, 1999, str. 27-28). Král Minos měl dokonce podle Aristotela 

uzákonit lásku k chlapcům, aby nedošlo k přelidnění, které by Kréta ekonomicky 

nezvládla (Fanel, 2000, str. 49). 

 

V Platónově Symposionu takto hovoří Faidros o Erótovi: „.. .Takto se 

s mnoha stran souhlasně tvrdí, že Erós je jeden z nejstarších bohů. A jako nejstarší 

jest nám příčinou největšího štěstí. Já aspoň nevím, které je větší štěstí hned pro 
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mladého člověka než dobrý milovník a pro milovníka miláček. Neboť vštěpovat 

lidem to, co je musí vodit po celý život, má-li býti krásný, nedovede ani rod, ani 

vynikající postavení, ani bohatství, ani cokoli jiného tak krásně jako láska. Co je 

to? Stud u věcí ošklivých, horlivý zájem o krásné; neboť bez těchto pohnutek 

nemůže ani obec ani jednotlivec vykonávati veliké a krásné činy. Pro muže, který 

miluje, nebylo by jistě tak trapné, kdyby ho spatřil otec nebo druhové nebo 

kdokoli jiný buď dělat něco ošklivého nebo ze zbabělosti se nebránit, když by se 

mu dělo něco takového od někoho jiného, jako kdyby ho přitom viděl jeho 

miláček. Právě tak vidíme, že se i milovaný stydí především svých milovníků, 

kdykoli je spatřen při něčem ošklivém. Kdyby tedy bylo možno udělat, aby 

vznikla obec  nebo tábor z milovníků a milovaných, nemohli by lépe žíti ve svém 

společenství nežli tak, že by se zdržovali všeho ošklivého a závodili vespolek o 

čest, a podobně kdyby takoví pospolu bojovali, zvítězili by i při malém počtu 

takřka nad celým světem. Neboť pro milujícího muže by bylo jistě méně 

příjemné, aby byl spatřen od svého miláčka ve chvíli, kdy by buď opustil své 

stanoviště nebo odhodil zbraně, nežli kdyby ho při tom viděli všichni ostatní, a 

raději by tisíckrát zemřel než to. Věru opustit svého miláčka nebo nepomoci mu 

v nebezpečenství – nikdo není tak zbabělý, koho by sám Erós nenaplnil božským 

zápalem k zdatnosti, tak aby byl podoben muži již přirozenou povahou 

nejlepšímu; a praví – li Homér, že sílu vdechl některým z hrdinů bůh, docela tak 

to dává svým působením Erós milujícím“ (Platón, 1993, str. 20-21). 

 

V antickém Řecku nebyla homosexualita kulturní normou, jak by se na 

první pohled mohlo zdát. Dnes bychom chování řeckých svobodných mužů 

tehdejší doby nazvali bisexualitou, ale ani to by nebylo přesné. Homosexualita a 

bisexualita, tak jak je chápeme dnes, byly tehdy nepřípustné. Pokud se nějaký 

svobodný muž orientoval pouze na chlapce – nebo dokonce na svobodné muže, 

vysloužil si leda posměch a opovržení. Od muže se očekávalo, že se po 

pětadvacátém roce života ožení a založí si rodinu. A i když se stávalo, že měl 

v mládí kromě manželky a milenky ještě chlapce, když dosáhl určitého věku, již 

se to nehodilo. 
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V antickém Řecku můžeme tedy hovořit o pedagogické pederastii11 jako o 

instituci. Jako každá instituce, má i tato svou funkci a své normy a pravidla, která 

jsou závazná pro členy společnosti. V tomto případě se jedná pouze o vybrané 

členy společnosti: svobodné muže. Funkcí pedagogické pederastie byla výchova 

chlapce k plnohodnotnému a skutečnému mužství. Byl to vztah „erasta“ a 

„eromena“, tedy milovníka a milovaného, učitele a žáka. Eromenem byl chlapec 

zhruba od svých dvanácti do dvaceti let, potom se sám stával erastem (Fafejta, 

2004, str. 84). Tento svazek byl velmi pevný a ze strany erasta šlo nezřídka o 

skutečnou lásku. Tato láska bývala naplňována i fyzicky, nikdy to však nemělo 

být na prvním místě. 

Ve druhém díle svých Dějin sexualiy se Michel Foucault pedagogické 

pederastii a pohledu Řeků na sexualitu věnuje velmi podrobně. V klasickém 

Řecku „náklonnost k chlapcům nebo k ženám netvořila klasifikační kategorie, 

mezi něž bylo možno jednotlivce rozdělit (Foucault, 2003, str. 251). Řekové „měli 

za to, že ke komukoli, kdo je žádoucí – k chlapci nebo k dívce – se obrací táž 

touha…“ (Foucault, 2003, str. 254). Láska k chlapcům byla však v klasickém 

období opěvována umělci a filozofy, kromě líbezného těla chlapcova byla 

zdůrazňována krása jeho ducha, byl jí připisován Erós - oproštěný od Afrodité, 

tělesné žádostivosti, projevující se zejména v tělesné touze po ženách - a byla 

vnímána jako nejušlechtilejší forma lásky. Proto ale také podléhala ještě 

přísnějším pravidlům. Jak v životosprávě, tak v manželství, byla muži 

předepisována umírněnost a v rámci pederastie k ní byli nuceni oba, erast i 

eromen. Nebylo vhodné, aby milovník dával najevo svoji touhu příliš horlivě a 

miláček zase nesměl příliš rychle podlehnout: „…sexuální vztah mezi mužem a 

chlapcem nebyl žádnou samozřejmostí; musel být doprovázen konvencemi, 

pravidly chování, různými manýrami, celou hrou průtahů a promyšleného týrání, 

určených k odkladu celého rozuzlení a k jeho začlenění do řady vedlejších aktivit 

a vztahů“ (Foucault, 2003, str. 260). 

Chlapec se, jak už bylo řečeno, nesměl dát příliš snadno. Rovněž se 

předpokládalo, že když konečně k fyzickému spojení dojde, slast, z toho 

vyplývající, by měl zažívat pouze milovník, nikoli milovaný. Eromen dokonce 

                                                 
11 Jinak též homosexuální pedagogika. Můžeme se s ní, jako z institucionalizovaným chováním, setkat i v jiných 
kulturách, jak uvidíme později. 
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sám sebe, jako předmět slasti, ani nesměl vnímat, měl-li se z něj posléze stát 

svobodný muž. 

Podle Freuda Řekové toužili po chlapcích kvůli jejich tělesné podobě se 

ženou, jejich ženským duševním vlastnostem (Freud, 2000), ovšem Foucault tento 

názor vyvrací. Chlapec se v klasickém Řecku musel zženštilosti naopak 

vyvarovat. Jeho rysy „byly oceňovány samy o sobě či v juxtapozici se znaky a 

předzvěstmi utvářející se mužnosti: součást této krásy tvořila též otužilost, 

odolnost, prudkost, a bylo dobré, když se tyto vlastnosti posilovaly cvičením, 

gymnastikou, závoděním a lovem, jež zaručovaly, že se onen půvab nezvrátí 

v změkčilost a zženštilost“ (Foucault, 2003, str. 265). 

Pedagogická pederastie se provozovala též ve Spartě. Zde existovala 

dokonce i instituce ženského vzdělávání. Možná i v tomto případě šlo o 

homosexuální pedagogiku (Fafejta, 2004). To ovšem nevíme a jestli existovala, 

nebyla opěvována jako ideál. O ženské stejnopohlavní erotice se nám 

nedochovaly skoro žádné zprávy. Je to zřejmě důsledek podřadného postavení 

ženy v antickém Řecku. Víme pouze o Sapfó12, jež se v 6. století před naším 

letopočtem usadila na ostrově Lesbos a založila zde vyšší dívčí školu, kde se láska 

mezi ženami praktikovala (Fanel, 2000). I z jejích básní lze vyčíst, že Sapfó, ač 

dříve vdaná, byla patrně výhradně orientovaná na ženy. 

 

Sapfó 

……………………………. 

- přeji si upřímně mrtva být! 

Odcházela, a žalostně vzdychajíc. 

 

v slzách takto mi pravila: 

„Ach, jak těžký to pro nás los! 

Sapfó, opouštím tebe tak nerada!“ 

 

A já takto jsem děla k ní: 

„Šťastnou cestu a vzpomínej 

na mne! Jak jsme o sebe dbaly, víš. 

                                                 
12 V 19. století se homosexuálně orientovaným ženám říkalo „sapfistky“. 
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Ne-li, připomenu ti vše. 

Zapomínáš, ó družko má, 

jak byl krásný a radostný život náš. 

 

Věnci četnými z fialek, 

z vonných růží a šalvějí 

zdobívala sis u mne své kadeře; 

 

hojné vínky jsi splétala 

z květů na jaře rozkvetlých,  

těmi sis měkkou šíji věnčila; 

 

hojným balzámem z květnových šťáv, 

vzácným brenthem královským 

natírala sis hlavu a krásný vlas; 

 

na měkkém lůžku nachovém,  

na jemných asijských kobercích 

sladce tišila touhu svou po dívkách. 

 

Nebylo tance ni oběti, 

chrámu, posvátných jasných vod,  

kde jsme nebyly přítomny také my; 

 

nebylo háje v jarní čas, 

odkud by nezněl louten zvuk 

anebo půvabných družek sladký zpěv…“ 

(Sapfó, 1978, str. 36-37). 
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      3.1.2. HELÉNISMUS 

 

I v Římě byly homosexuální chování či bisexualita hojně rozšířeny, ovšem 

s ještě větším důrazem na aktivní roli svobodného Římana v tomto konání. Je tedy 

s podivem, že mužští prostituti a milci bývali zpravidla zženštilí. Jedním 

z vysvětlení může být i fakt velikosti a menší uzavřenosti Říma ve srovnání 

s řeckými městskými státy a tudíž rozšíření východních náboženství a kultů. 

Součástí těchto kultů byla i chrámová prostituce, kterou často provozovali 

kastráti. Nejstarší představitelé této profese v Římě se nazývali „kynédi“, což byli 

potulní zpěváci a herci. Herci totiž ve starém Římě nepožívali takové vážnosti 

jako v klasickém Řecku. Stálým milencům, vydržovaným v Římanově 

domácnosti se říkalo „konkubini“ (Fanel, 2000). Ovšem převahu měli samozřejmě 

otroci. Při koupi otroka byla jeho přitažlivost tedy důležitým kriteriem, pro otroka 

samotného nevýhodou. „…Otrok, jenž obdělá pole, je lépe vždy na tom než otrok, 

který obdělá pána…“ (Iuvenalis, 1972, str. 120). Římští muži byli vychováváni  

k hrdosti a dominanci, pravidla striktně zakazovala, aby svou touhu směřovali 

k jiným svobodným Římanům. Nutno ovšem podotknout, že zákazů se většinou 

nedbalo. 

„Bozi, bohyně, jaká noc to byla! 

Lože měkounké! V horkém obětí tom 

duše ze rtů nám přetékaly, z těla 

v tělo bloudíce. Sbohem, lidské strasti! 

Tak jsem blažen až na práh smrti vstoupil. 

Nadarmo jsem si blahořečil. Neboť když jsem zpit vínem spustil malátné 

ruce, Ascyltos, původce všech darebností, uloupil mi v noci hocha a přenesl na 

své lože. Když se s miláčkem, který ani nebyl jeho a buď násilnosti necítil, nebo 

nechtěl cítit, dosyta naválel, usnul v cizím obětí, na posměch všemu lidskému 

právu. A tak když jsem se probudil a hmatal po loži zbaveném radosti…lze-li 

milujícím věřit, byl jsem v rozpacích, nemám-li oba probodnout a spánek jim 

prodloužit ve smrt“ (Petronius, 1971, str. 79-80). 

  

Vraťme se nyní k pedagogické pederastii a jejímu vnímání v helénismu. 

Foucault se v posledním díle svých Dějin sexuality na první dvě století našeho 

letopočtu zaměřuje a konstatuje v myšlení filozofů té doby „novou přísnost.“ 



 23 

„Nedůvěřují slastem, zdůrazňují účinky jejich nemírného užívání na tělo i duši, 

vynášejí sňatek a manželské povinnosti a zaujímají chladný vztah k duchovním 

významům, jež se připisují lásce k chlapcům“ (Foucault, 2003, str. 53). Pederastie 

se i nyní jistě provozovala, pomalu však jako ideál začala vystupovat láska mezi 

mužem a ženou, jejich počáteční nevinnost a následné naplnění jejich vztahu 

v manželství. 

Lesbická láska se v pozdní antice rovněž praktikovala, ale informace o ní 

jsou velmi kusé. Postavení Římanky se od postavení ženy v klasickém Řecku 

lišilo. I Římanka byla vychovávána k hrdosti. Římanky také využívaly prostitutek, 

ale víme též o existenci lesbických spolků (Fanel, 2000). 

Homosexualita se v Římě začala trestat za vlády císaře Konstantina roku 

342. Zprvu se trest týkal pouze mužských prostitutů a pasivních gayů, od roku 

438 se tresty vztahovaly i na gaye aktivní. Není známo, že by se těchto zákonů 

často využívalo.Byly spíše zneužívány politicky ke zbavování se nepohodlných 

občanů (Spencer, 1999). Tento způsob zdiskreditování byl ostatně používán 

donedávna i v naší společnosti. Ještě v 5. století byla ve všech větších městech 

říše homosexuální prostituce, stejně jako heterosexuální, zdaňována. 

To, že se v Římě začala homosexualita pronásledovat, nesouvisí 

s křesťanskou církví, ale spíše s rozmachem stoicismu. Velkou roli zde hrály i 

ekonomické důvody. V Římě panovala vysoká úmrtnost, bylo tedy potřeba, aby se 

rodilo více dětí. Ne náhodou se například zavedení dvou represivních zákonů vůči 

homosexualitě císaře Justiniána časově shoduje s vypuknutím morové epidemie 

roku 542 (Spencer, 1999, str. 51). Skutečná represe však měla teprve přijít.   

 

                                 3.1.3. STŘEDOVĚK 

 

Filosofové a „svatí otcové“ raného středověku se nestavěli přímo proti 

stejnopohlavní lásce, nýbrž proti sexualitě vůbec (Fanel, 2000). V latinské poezii 

6. – 8. století se mužská láska nepopisuje jako něco hříšného (Spencer, 1999). 

Byla to tělesná láska mimo manželský svazek, co křesťanští myslitelé odsuzovali. 

Přílišnou žádostivost ale kritizovali již stoikové. 

Stejnopohlavní láska byla ve středověku spojována s mnoha předsudky. 

Mělo se za to, že souvisí s krvesmilstvem, obtěžováním dětí a že symbolizuje 
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prostituci. Homosexualita byla spojována s požitkářstvím, a to byl ve středověké 

Evropě jeden z největších hříchů. 

Mohli bychom říci, že postupem času homosexuální chování zcela 

vymizelo a pokud o něm máme zprávy, doprovází život skutečného gaye. Až do 

začátku 11. století se vydávaly tzv. knihy pokání a zhruba osm procent pokání se 

týkalo homosexuálních přestupků. Ty se trestaly podobně jako například 

cizoložství. Tresty se samozřejmě lišily v závislosti na „…období, zemi a 

autorovi, takže lze těžko získat celkový obraz o vlivu této literatury. Nezměnil se 

však realistický přístup k homosexualitě jako k běžnému jevu v křesťanské 

Evropě“ (Spencer, 1999, str. 71). 

Ve 12. století se tón církve změnil a to s počátkem inkvizice a 

pronásledování kacířů. Církev spojovala homosexuální praktiky s heretismem. O 

homosexualitě se začalo hovořit jako o sodomii13 a stala se nejtěžším hrdelním 

zločinem. Do konce 13. století většina Evropy přijala legislativu, která takové 

aktivity trestala smrtí (Spencer, 1999). A nutno říct, že tyto tresty byly velmi 

„vynalézavé“. Pohybovaly se od „pouhého“ setnutí hlavy hříšníka až po smrt 

upálením nebo zahrabáním do země zaživa (Fanel, 2000). 

I ve středověku bylo obvinění ze sodomie zneužíváno k odstranění 

nepohodlných. Typickým – a co do rozsahu – největším příkladem je zničení 

templářského řádu14 a také jeho zdiskreditování pomocí tohoto obvinění, 

francouzským králem Filipem IV. Sličným. Dnes víme, že Filipa k tomuto kroku 

motivovala obava z moci a bohatství, kterými řád disponoval. Roku 1307 byl na 

templáře vydán zatykač a jedno z obvinění se týkalo sodomie, ke které mělo 

docházet při přijímacím rituálu do řádu. Templáři byli rozpuštěni a mnoho z nich , 

včetně velmistra řádu Jacquese de Molay, bylo upáleno. Obrovský majetek řádu 

potom propadl francouzské koruně. 

Ve 14. a 15. století se opět začala objevovat homosexuální prostituce. 

Některá města, jako třeba Benátky, se o boji proti ní zmiňují ve svých sbírkách 

zákonů. Byla potírána, ale v žádném případě nemizela. Rovněž z Benátek víme o 

lesbické prostituci, kdy se prostitutkám zákonem zakazovalo, aby se česaly po 

                                                 
13 V současnosti označení pro anální sex. Ve středověku tento termín označoval jakýkoliv jiný pohlavní akt než 
vaginální sexuální styk, zejména však styk homosexuální a mužskou anální penetraci jiného muže (Rupp, 2001, 
str. 247). Pojem je odvozen od jednoho z biblických měst, zničených pro hříchy jejich obyvatel. „Až do konce 
renesance převládal názor, že zločin Sodomy a Gomory měl výlučně sexuální podobu…“ (Spencer, 1999, str. 
40).  
14 Templářský řád byl založen roku 1119 k obraně Svaté země před saracény. 
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mužském způsobu. Naopak, prostitutky měly pomoci od homosexuální prostituce 

tím, že se měly vystavovat v otevřených oknech s obnaženými ňadry15. Tato 

tradice pak po staletí přetrvala, ovšem touhu gayů po mužích nijak neovlivnila 

(Fanel, 2000). Naopak, některé prostitutky dokonce využívaly mužského oblečení, 

aby přilákaly homosexuální klientelu (Yalomová, 1999, str. 69). Lesbická láska se 

ve středověku spojovala s pohanstvím a čarodějnictvím. Mělo se za to, že ženy při 

takovém milostném aktu vzývají pohanská božstva nebo ďábla. 

Ze středověku i novověku máme o lásce ke stejnému pohlaví k dispozici 

tři druhy zpráv. Zprávy o trestech za sodomii se téměř výhradně týkají obyčejných 

lidí. O homosexuálním chování šlechty a vládců se dozvídáme z pamfletů a satir. 

A náznakově i přímo se homoerotika objevuje v umění, zejména v poezii. 

Kdybych chtěla vyjmenovat všechny homosexuální či bisexuální velikány, byl by 

to dlouhý seznam vládců, zástupců kléru, státníků a umělců a je jen dobře, že 

inkvizice nemohla anebo nechtěla zasáhnout všude. 

 

William Shakespeare 

[ 35 ] 

 

Tak už se netrap, ukřivdils mi, vím,  

Růže má trny, zakalí se voda, 

Měsíc i slunce občas vrhnou stín, 

Poupěti v srdci občas červ zas hlodá –  

každý má chybu a já nejsem jiný, 

hřeším i teď, když tvůj hřích omlouvám, 

víc odpouštím ti, než jsou tvoje viny, 

chci léčit tebe, nakazím se sám. 

A smysl dát chci tvojí smyslnosti –  

ač postižený, jsem tvůj advokát, 

tak ve mně válčí láska s prudkou zlostí, 

že sebe sama musím před soud hnát. 

Ať chci či nechci, komplic jsem – a navždy –  

vlastního vraha, co mě něhou vraždí (William Shakespeare, 2003, str. 22). 

                                                 
15 Okolo roku 1500 byl v Benátkách vydán zákon, aby se prostitutky stáhly do čtvrti Castelleto a vyžadoval, aby 
odhalovaly ňadra. Ponte delle Tette – Most prsou (Yalomová, 1999, str. 69).   
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         3.1.4. NOVOVĚK 

 

Až do 19. století nikomu nepřišlo na mysl, že by erotická náklonnost ke 

stejnému pohlaví mohla být vrozená, že osoba, která se tak chová, prostě nemůže 

jinak, že je to její přirozenost. Až na pár výjimek. Marsilio Ficino (1433-1499) 

psal o tom, že „muži, kteří se stýkají s jinými muži, s nimi souloží, aby uspokojili 

svoji pohlavní touhu a že přirozeně milují jiné muže“ (Spencer, 1999, str. 87). 

V jeho době však v Itálii panovala obliba antických textů a můžeme o ní hovořit 

také jako o renesanci sexuální. Nebylo ale radno se se svými sklony příliš 

ukazovat. Sodomie se stále tvrdě trestala a k nařčení z ní například ve Florencii 

stačil pouze jeden svědek. Není asi nutné zdůrazňovat, jak bylo tohoto obvinění 

zneužíváno. Mnoho umělců té doby kvůli obvinění ze sodomie stanulo před 

soudem opakovaně a není v tomto případě důležité, zda opravdu stejnopohlavní 

lásku provozovali či nikoliv. V mnoha případech jistě ano a někteří z nich byli 

zřejmě skutečně homosexuální. 

O pravděpodobné homosexuální orientaci se obecně hovoří u Leonarda da 

Vinci. Sigmund Freud  ji odvozuje od Leonardovy rané vzpomínky z dětství, kdy 

k jeho kolébce přilétl sup, otevřel mu ústa a několikrát mu svůj ocas vrazil mezi 

rty. Freud míní, že to není skutečná vzpomínka z dětství, nýbrž fantazie, kterou si 

do dětství umístil (Freud, 1991. str. 30-31). Leonardo tuto vzpomínku zpracoval 

jako pasivně homosexuální. Za příčinu jeho homosexuality Freud pokládá příliš 

úzký vztah s biologickou matkou v době, kdy žil pouze s ní. Tuto fixaci poté 

přenesl v otcově domě na matku nevlastní. Homosexualitu v Leonardově případě 

Freud nazývá homosexualitou ideovou a tvrdí: „Že se mu podařilo po infantilním 

uplatňování touhy po poznání v zájmu sexuální zvídavosti sublimovat potom větší 

část jeho libida v touhu po poznání, v tom bychom mohli spatřovat základ a 

tajemství jeho bytosti“ (Freud, 1991, str. 29). To by jistě mohlo vysvětlovat 

Leonardovu všestrannost. Zbyla mu také nějaká sexuální touha? Dával jí 

průchod? Je to možné, vždyť jeho pomocníky byli prý vždy velmi pěkní mladíci 

(Fanel, 2000). 

A pak tu byl Michelangelo. O jeho sklonech se prý všeobecně vědělo, i 

když se na veřejnosti nijak neprojevovaly. Ostatně i Michelangelo spíše pracoval 

než miloval a můžeme soudit, že svou lásku k mužům vtělil do svého sochařského 

a malířského díla. Vtělil ji též do své poezie. 
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Michelangelo Buonarroti 

Ty víš, že vím, že víš 

 

Ty víš, že vím, že víš, můj drahý pane, 

že jdu jen, abych u tebe se zhříval. 

A víš, že vím, že víš: jsem, jak jsem býval. 

Proč tedy váhá slovo v pozdrav dané? 

 

Pravdou-li naděj, jež mi z tebe dána, 

Pravdou-li žádost tebou dovolená,  

Padni už v prach ta mezi námi stěna, 

Máť dvojnou sílu bolest nevyštkaná. 

 

Když v tobě miluji, můj pane drahý, 

jen to, co nejvíc v lásce máš, rač přáti, 

duch aby k duchu láskou zaplanul. 

 

Co v krásné tváři tvé je cíl mé snahy 

A po čem slídil nadarmo se katí: 

kdo znát chce, třeba, aby zahynul 

 (Michelangelo Buonarroti, 1977, str. 29). 

 

S reformací a později s nástupem kapitalismu přišla ohledně sexuality opět 

ke slovu křesťanská morálka, obohacená ovšem o ekonomické aspekty. Sexuální 

styk nebyl hříchem pouze v manželství, mimo ně nevedl k plození dětí a odváděl 

od práce. Stále se ale tolerovaly veřejné domy a prostitutky – i když reformistické 

části veřejnosti byla prostituce trnem v oku – protože muži se ženili až kolem 

třicátého roku života a před vstupem do manželství potřebovali určitý ventil. Že 

muži touží výhradně po ženách, bylo pokládáno za samozřejmost, ale kdyby se 

jim žen nedostávalo, mohli by hledat uspokojení jinde. Veřejné domy byly tedy 

pokládány za menší zlo. 

 „Francouzská aristokracie si zachovala k homosexualitě tradičně liberální 

postoj. V sedmnáctém století se sodomie tolerovala jen ve vyšších společenských 
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vrstvách, ale když do poloviny osmnáctého století přichytili kohokoliv jiného, 

nemilosrdně ho upálili na Place de Grève“ (Spencer, 1999, str. 131). Nutno ovšem 

podotknout, že Francie jako vůbec první homosexualitu dekriminalizovala, a to již 

roku 1791. Také anglická šlechta byla k homosexualitě benevolentní, ostatně 

angličtí libertini byli často bisexuální. Ovšem v Novém světě většinou z osadníky 

nezůstávali, tudíž zde nezdomácněla volnomyšlenkářská filozofie. Osadníci byli 

příslušníci střední třídy, velmi tvrdě pracovali a jako protestantům jim ve všem 

jako vodítko sloužila Bible. Chápali její slova doslovně a měli pocit, že 

nepotrestají-li osobu, která se provinila sodomií, stihne jejich osadu stejný trest, 

jaký stihl ona biblická města (Spencer, 1999). 

Z 16. a 17. století nacházíme zmínky o ženách transvestitkách16. Některé 

z nich skutečně chtěly žít mužský život, protože je přitahovaly ženy, mnohé 

k tomu ale dovedla ekonomická situace nebo touha po svobodě. Nezřídka se 

dávaly k armádě, či se nechávaly najímat na lodě jako námořníci. Pokud byly 

odhaleny a přišlo se na to, že ve svém přestrojení skutečně využívaly výhod 

mužského světa, byly za to také náležitě potrestány (Faderman, 2002).  

Na začátku 18. století existovaly v Anglii spolky mužských transvestitů, 

kteří se setkávaly v hostincích a diskrétních klubech. Tato místa se nazývala 

molly houses a navštěvovali je většinou příslušníci střední vrstvy a dělníci. Muži 

se zde oblékali do ženských šatů a jako ženy se chovali. Tyto spolky - přestože 

budily veřejné pobouření a jejich členové byli zatýkáni i popravováni – přetrvaly 

v anglických městech až do 19. století (Spencer, 1999). 

Již v 18. století se začínají objevovat zmínky o kulturním relativismu. 

Neprojevují se sice ještě jako úcta k jinakosti, ale alespoň jako vědomí o jinakosti. 

„Osvícenství chápalo ‚úsilí o štěstí‘ jako věc morálního růstu člověka k plnému 

lidství a společnosti k rozumnému řádu“ (Kohák, 1993, str. 188). A ke štěstí jistě 

přispívá i sexualita. V 18. století se ale nenávist k homosexualitě ještě 

prohloubila. Rozšířila se pojednání o škodlivosti masturbace, při které se semeno 

„utrácelo, jako by šlo o finanční výdaje“ (Spencer, 1999, str. 145) a na masturbaci 

se pohlíželo jako na první krok k homosexualitě. Tento názor ostatně dlouhou 

dobu přetrvával. 

                                                 
16 Transvestitismus – Lékařský termín pro převlékání se do šatů opačného pohlaví, může se týkat jak mužů, tak 
žen (Rupp, 2001, str. 248). Nerovná se automaticky s homosexualitou. 
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Romantismus s sebou přinesl ideál romantické lásky, jejímž prototypem 

mělo být manželství, a romantického přátelství. Instituce romantického přátelství 

byla využívána od 16. století a to výhradně ženami. V 17., 18. a 19. století bylo 

romantické přátelství dokonce módou. Tento fakt ale neměnil nic na tom, jak 

důležitá instituce pro ženy to byla a jak hluboce svá přátelství prožívaly. Žena 

s mužem, pokud nebyli svoji, nemohli sdílet žádnou intimitu, tedy ani duševní. 

Duševní intimitu ale většinou nesdíleli ani v manželství. A fyzickou? O ženské 

pohlavní touze se v těchto dobách nic nevědělo, jakoby neexistovala. To také 

umožňovalo existenci romantického přátelství v mužském světě. Mužům ani 

nepřišlo na mysl, že by spolu přítelkyně mohly mít sexuální kontakt, chyběl jim 

totiž penis. A skutečně, většinou tato přátelství nebyla fyzicky naplňována. „Je 

pravděpodobné, že mnoho romantických přítelkyň sice naprosto otevřeně 

vyjadřovalo a projevovalo citovou a duchovní lásku, ale potlačovaly jakékoli 

sexuální sklony a dokonce i tušení těchto sklonů, které v sobě snad cítily, neboť 

po většinu trvání novodobých dějin se ženám od dětství vštěpovalo, že sexuální 

agresivita je vlastní pouze mužům a hříšným ženám. Jelikož se ale věřilo, že na 

ctnostné ženy lze spoléhat, pokud jde o potlačování sexuálních tužeb, ani 

puritánská společnost se nijak neobávala toho, že k sobě navzájem mají téměř 

neomezený přístup“ (Faderman, 2002, str. 94). 

Tyto svazky nekončily sňatkem jedné z přítelkyň. Žena většinou nebyla 

provdána z lásky, svůj cit tedy věnovala své přítelkyni a ideál romantické lásky a 

romantického přátelství se u ní spojil v jedno. „Platonismus romantické přátele 

ujišťoval, že tím, co na druhém tak vášnivě milují, je duše, a tak bylo teoreticky 

vzato nepodstatné, zda byla předmětem hluboké lásky osoba stejného nebo 

opačného pohlaví“ (Faderman, 2002, str. 85). 

Není pochyb o tom, že některá z romantických přátelství vlastně 

odpovídala partnerským vztahům – později se budeme věnovat jejich popisu – a 

že je provázely i sexuální styky. Ovšem slušná žena se v 19. století rovnala 

asexuální ženě. Slušné ženy tedy nemají žádné touhy a nemohou spolu navazovat 

sexuální vztahy. Invertky17 té doby byly popisovány jako neurotičky, hysterky a 

                                                 
17 „Jako inverti byli označováni jedinci, kteří měli ‚ducha‘ jednoho pohlaví a anatomickou stavbu druhého 
pohlaví, přičemž základem pro sexuální přitažlivost byla binární komplementarita mužského a ženského 
fenoménu“ (Rupp, 2001, str. 238). 
Inverze – převrácení. 
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mužatky, proto vyznání lásky a intimní objetí romantických přítelkyň, které byly 

navíc vdané a vypadaly normálně a zdravě, nikoho nepohoršovaly. 

V závěru 19. století se ale začaly objevovat nonkonformní ženy, které se 

nevdaly a žily ve společné domácnosti v monogamním svazku s jinou ženou. 

Tomuto svazku se říkalo „bostonské manželství“. Bostonské proto, že tato 

„manželství“ se vyskytovala ve starších městech na východním pobřeží 

Spojených států (Rupp, 2001), a manželství proto, že šlo o svazky dlouhodobé a 

monogamní. Tyto ženy bývaly finančně nezávislé, většinou díky dědictví nebo 

profesní kariéře. Stejně jako transvestitky – které se objevovaly už v minulých 

staletích a byly vždy tvrdě trestány, protože si osobovaly mužská práva -  byly 

tyto ženy již společnosti podezřelé. Buď musely být perverzní a nebo – pro ty, 

kteří si neuměli představit, jak by mohly být perverzní – hloupé, že se snažily 

změnit řád, který už tak dlouho „funguje“.  

A ony se skutečně snažily mnoho věcí změnit. Už tím, že nevstoupily do 

manželství, že se rozhodly nemít potomky, mohly se více věnovat své kariéře, 

svému vzdělání i prosazování změn ve společnosti. Vzájemný vztah jim dával sílu 

k tomu, aby se více angažovaly ve veřejném životě. Byly to první feministky a ty 

z nich, které byly zároveň lesbami, poznání sebe sama nezlomilo a nestaly se 

nutně neurotickými. Protože „pokud lesba přijala teorii o vrozené vadě, pak ve 

společnosti, která nebyla zcela oddána principu svobodné volby, nemohla obhájit 

své důvody, proč se nechce změnit“ (Faderman, 2002, str. 374). 

 

Walt Whitman 

Chvíle přirozenosti 

 

Chvíle přirozenosti – kdykoli se mne zmocníte 

   - ach, nyní jste zde, 

Darujte mi teď prostopášné radosti, 

Darujte lék na mé vášně, darujte drsný 

    a zkažený život, 

Jdu dnes obcovat s miláčky přírody, a potom 

    v noci zas, 

Jsem s těmi, kdo věří v nejpustší rozkoše, 

    účastním se půlnočních orgií mladých 
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    mužů,  

Tančím s tančícími a piji s pijáky, 

Ozvěny hlaholí naším nestoudným voláním, 

    vyberu si za nejdražšího přítele někoho 

    z nejhorších, 

Musí být nespoutaný, hrubý, nevzdělaný, musí 

    být všemi zavržen za spáchané činy, 

Už se nebudu přetvařovat, proč bych sám sebe 

    vyháněl z okruhu svých druhů? 

Ó vy, jichž se lidé straní, já se vás nestraním, 

Přijdu rovnou mezi vás, budu vaším básníkem, 

Pro vás budu něčím víc než pro kohokoli 

    z ostatních  

(Whitman, 2002, str. 53). 

 

Jak jsem výše naznačila, na konci 19. století se naprosto změnil pohled 

společnosti na sexualitu. Vedou se spory o to, zda fakt, že stejnopohlavní láska 

přestala být nazírána jako hřích a začala být označována jako nemoc, gayům 

prospěl. Jedinci homoeroticky orientovaní totiž sice zčásti přestali být 

pronásledováni, začali být ovšem léčeni. Různé, často velmi drsné, metody léčení 

dnes také vnímáme jako formu perzekuce. Podle mého názoru však tento vývoj 

přispěl k dekriminalizaci homosexuality i k dnešnímu pohledu na ni, jako na 

variaci sexuální orientace. Vedla k tomu ale ještě dlouhá cesta. 

Michel Foucault nás v prvním díle svých Dějin sexuality vyvádí z omylu: 

19. století nebylo vyvrcholením doby, kdy se o sexu mlčelo a kdy byl uklizen do 

manželských ložnic. Naopak, „okolo sexu a kvůli sexu“, tvrdí Foucault, „vypukla 

úplná exploze diskursivních aktivit“ (Foucault, 1999, str. 23). A to již počátkem 

17. století. Je to „nesmírná vůle k vědění, která podpořila instituci vědeckého 

diskursu na západě…“ (Foucault, 1999, str. 65) a tato se pustila do vytvoření vědy 

o sexualitě. Foucault srovnává naši civilizaci, která jako jediná disponuje touto 

scientia sexualis s Čínou, Japonskem a arabsko-muslimskými společnostmi, které 

mají ars erotika a oba tyto termíny postuluje jako postupy produkování pravdy o 

sexu. V případě ars erotika je „pravda extrahována ze slasti samotné, chápané 

jako praxe a přijímané jako zkušenost“ (Foucault, 1999, str. 68). Jde o předávání 
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tajemství. Naše společnost vědění o sexu namísto toho zasvětila „pomalému 

postupu svěřování“ (Foucault, 1999, str. 74). Ať už je to doznávání hříchů nebo 

konzultace u psychiatra. Sexualita je podřízena normám, dělena na zdravou a 

nezdravou, je pod dohledem – je podřízena společenské kontrole. Nezdravou 

sexualitou má v tomto případě být dětská sexualita, homosexualita, onanie. 

Foucault je nazývá periferními sexualitami. „Tento nový hon na periferní 

sexuality s sebou přináší začlenění perverzí a novou specifikaci individuí. 

Sodomie někdejšího občanského či kanonického práva byla typem zakázaného 

činu: její původce byl subjektem pouze právního postihu. Homosexuál 19. století, 

to už je osobnost: má svoji minulost, anamnézu a dětství, charakter, způsob 

života; také ale morfologii s indiskrétní anatomií, a možná i tajuplnou fyziologii. 

Nic z toho, čím ve své totalitě je, neuniká jeho sexualitě“ (Foucault, 1999, str. 53). 

Podle Foucaulta tedy nahradila zásahy církve do sexuality medicína 

(Foucault, 1999, str. 50-51). Ovšem v medicíně se nehovoří o hříchu a jeho 

dobrovolném konání. A tak byla poprvé vedle homosexuálního chování 

diagnostikována homosexualita. Richard von Krafft-Ebing a Havelock Ellis 

zavedli kategorii „pravého inverta“ (Faderman, 2002) a Sigmund Freud takového 

jedince nazval „absolutně invertovaným“ (Freud, 1999, str. 33). Většina lékařů 

ovšem okamžitě začala homosexualitu léčit. Podle nich měla vždy nějakou 

příčinu, fyzickou či psychickou, a pokud by příčinu odstranili, pacient by se vrátil 

ke své původní přirozenosti - k heterosexualitě. Z „perverzních sodomitů“ se tedy 

stali nemocní a pokusy o léčbu neustávaly ještě dlouhá desetiletí. 

 

3.1.5. 20. STOLETÍ 

 

20. století bychom mohli nazvat stoletím dekriminalizace homosexuality. I 

když jako první homosexualitu dekriminalizovala Francie již v revolučním roce 

1791 a během několika let ji následovaly Belgie a Lucembursko. Do roku 1920 

také Itálie, Monako, Černá Hora, Portugalsko, Rumunsko, Španělsko, Holandsko 

a na krátkou dobu i Rusko (Fanel, 2000). Od šedesátých let pokračovala 

dekriminalizace v ostatních státech Evropy. 

Přesto, že se zde věnuji homosexualitě v dějinách Evropy, již při popisu 

instituce romantického přátelství jsem zabrousila do Spojených států. Nyní, když 
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se soustředím na 20. století, nesmím je rovněž vynechat. Došlo v nich totiž 

k mnoha převratným událostem, vztahujícím se k našemu tématu.  

Německý lékař Magnus Hirschfeld založil roku 1897 v Berlíně Vědecko-

humanistický výbor s cílem dosáhnout zrušení paragrafu 175 (obdoba našeho 

tehdejšího § 129), informovat společnost a „zainteresovat samotné homosexuály 

do boje za jejich práva“ (Spencer, 1999, str. 209). Roku 1919 založil v Berlíně 

Ústav pro sexuální vědu, vypracoval dotazník, který zodpovědělo deset tisíc mužů 

a žen a jeho dílo vyvrcholilo roku 1920 knihou Homosexualita mužů a žen. 

Nástup nacistického hnutí jej donutil k emigraci, nikoliv však k přerušení práce. 

V Paříži založil nový ústav (ten berlínský byl nacisty zničen) a předsedal pěti 

Světovým kongresům Ligy pro sexuální reformu18(Fanel, 2000). 

Na prvním kongresu Světové ligy pro sexuální reformu byly v roce 1928 

v Kodani vyhlášeny tyto hlavní cíle hnutí: 

             „1. Politické, hospodářské a sexuální zrovnoprávnění ženy. 

               2. Uvolnění manželství (zejména pak rozvodů) od církevního a státního  

                    poručníkování. 

               3. Regulace porodnosti ve smyslu zodpovědného plození dětí. 

               4. Eugenické ovlivňování kvality potomstva. 

               5. Ochrana nemanželských dětí a jejich matek. 

               6. Správné chápání intersexuálních variant, zejména pak homosexuality 

                   mužů a žen. 

               7. Bránění prostituci a pohlavním nemocem. 

                8. Hodnocení poruch sexuálního pudu nikoliv postaru, jako zločinů, hříchů  

                    a neřestí, nýbrž moderně, jako více či méně chorobných stavů. 

                9. Sexuální trestní kodex, který by trestal jen skutečně těžké přestupky proti 

                    sexuální svobodě jiného člověka a který by netrestal sexuální jednáni konané 

                    dobrovolně a s dodržením vzájemnosti mezi dospělými lidmi. 

               10. Plánovitá a cílevědomá sexuální výchova a osvěta“ (Zvěřina, 2003, str. 13). 

V Německu, zvláště pak v Berlíně, panovala vůči gayům a lesbám 

tolerantní atmosféra. Roku 1933, s převzetím moci národními socialisty, ji 

nahradila atmosféra strachu, pronásledování a skrývaní. Do nacistické ideologie 

rasově „čistých“ a dokonalých mužů a žen se homosexuálové nehodili. Již v roce 

                                                 
18 Liga pro sexuální reformu byla založena roku 1928 z iniciativy M. Hirschfelda, A. Forela a H. Ellise. Byla to 
první mezinárodní sexuologická organizace. 
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1934 se začaly pořizovat tzv. Rosa Listen a roku 1935 byl ještě zpřísněn § 175. 

„Nacisté gaye hromadně vydírali, mučili, mrzačili, zabíjeli nebo posílali do 

koncentračních táborů. Tam pak, značkováni růžovým trojúhelníkem na 

trestaneckém oděvu, byli milovníci stejného pohlaví zařazováni do trestných rot 

s nejkrutějšími pracovními podmínkami“ (Fanel, 2000, str. 315). 

Ve Velké Británi lze za průkopníky typu Magnuse Hirschfelda označit 

Edwarda Carpentera a Havelocka Ellise. Ellis společně s J. A. Symonsem v knize 

Sexuální inverze tvrdí, že „homosexualita není produktem sociálního úpadku nebo 

nějakou zvláštní národní neřestí“ a vyzývají společnost, aby „uznala, že odchylky 

od ‚normálního‘ jsou neškodné a mohou být dokonce i hodnotné“ (Spencer, 1999, 

str. 196). Roku 1914 vzniká Britská společnost pro výzkum sexuální psychologie 

a jejím prvním a doživotním předsedou je jmenován Edward Carpenter19. Ellis 

pak společně s Hirschfeldem a Augustem Forelem20 zakládá roku 1928 Ligu pro 

sexuální reformu.  

Roku 1924 založil v Chicagu Henry Gerber Společnost pro lidská práva. 

Inspiraci našel v Německu. Bojoval v 1. světové válce a v Německu pak nějaký 

čas pobýval. Začal vydávat časopis Friendship and Freedom , vyšly dvě čísla a už 

byl obviněn z šíření obscénních materiálů. Obvinění byl sice zproštěn – nic 

obscénního v jeho časopise nebylo – celá kauza mu však vzala sílu pokračovat. 

Ve dvacátých letech došlo v USA ještě k jednomu masovějšímu úkazu na 

homosexuální scéně. Vytvořila se zde homosexuální, afro-americká subkultura, 

v rámci které se bílí i černí, homosexuálové i heterosexuálové společně setkávali 

v ulicích, kavárnách, nočních klubech i soukromých bytech newyorského 

Harlemu. Konec této harlemské renesance zapříčinila krize, která následovala po 

krachu na newyorské burze roku 1929 (Spencer, 1999, str. 222-223). 

V roce 1949 vydává americký Kinseyho institut21 zprávu nazvanou 

Sexuální chování mužů a roku 1953 přidává Sexuální chování žen. Tyto publikace 

vznikly na základě rozsáhlého výzkumu sexuálního života amerických mužů a 

žen, v rámci kterého „tisíce dobrovolně spolupracujících respondentů a 

respondentek byly vyšetřeny přímými rozhovory za pomoci složitého 

                                                 
19 BSSP – Britská společnost pro výzkum sexuální psychologie. Vydávala brožury s ženskou tematikou i 
k různým otázkám homosexuality. Jejím cílem bylo „osvojit si humánní a racionální přístup k problémům sexu“ 
(Spencer, 1999, str. 211). 
20 August H. Forel byl švýcarský neurolog a psychiatr. Studoval lidskou sexualitu, hypnózu a zabýval se též 
problémem alkoholismu (Zvěřina, 2003, str. 13). 
21 Institute for Sex Research založil v americkém Bloomingtnu biolog A. C. Kinsey  
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vyšetřovacího schématu“ (Zvěřina, 2003, str. 14). Kromě předmanželského a 

mimomanželského sexu mnoho respondentů provozovalo masturbaci a co je 

nejzajímavější – a co také tehdejší americkou veřejnost zřejmě nejvíc šokovalo – 

37% mužů a 19% žen přiznalo nějakou homosexuální zkušenost (Zvěřina, 2003, 

str. 14). Z těchto reportů pochází i ona legendární 4%, která se uvádějí jako podíl 

homosexuálně orientovaných jedinců v populaci. Jejich publikace jistě gaye 

povzbudila. Ve Spojených státech totiž tehdy panovala napjatá atmosféra studené 

války. 

„Senátor Joseph Mccarthy se svým…poradcem Royem Cohnem po boku 

spojili komunistickou hrozbu s ‚homosexuální zvráceností‘. V roce 1950 předložil 

senátní výbor zprávu s názvem Employment of Homosexuals and Other Sex 

Perverts in Government. Jejím závěrem bylo, že i jeden jediný zvrhlík ‚má 

zničující vliv na ostatní zaměstnance. Tito zvrhlíci se často snaží zlákat normální 

jedince k provozování perverzních aktivit, což má vliv zejména na mladé a citlivé 

lidi, kteří se mohou pod jejich vliv dostat‘“ (Rupp, 2001, str. 145). Gayové a lesby 

začali ztrácet zaměstnání ve státní sféře. 

Rok 1950 je ale pro homosexuální hnutí i šťastným rokem. Vzniká 

Mattachinská společnost. Na rozdíl od předešlých homofilních22 hnutí, 

neprosazovala již práva gayů jako kulturní menšiny, ale trvala na tom, že 

homosexuálové se od ostatních neliší ničím jiným než objektem svého zájmu.  

Další nově ustavenou společností ve Spojených státech, tentokrát čistě 

lesbickou, byly roku 1955 Bilitidiny dcery23. Hnutí vydávalo vlastní časopis The 

Ladder (Žebřík), který vycházel v letech 1956-1972. V průběhu svého působení 

prošla organizace, stejně jako celé lesbické hnutí, mnoha změnami. Vrátím se 

k nim později, v poslední části své práce. 

27. 6. 1969 vnikla do baru Stonewall Inn v Greenwich Village newyorská 

policie. Měla to být rutinní razie, ke kterým v gay podnicích čas od času 

docházelo. Tentokrát se však stalo něco neočekávaného – gayové se postavili na 

odpor, s policisty bojovali a v baru se zabarikádovali. Tato událost se ukázala být 

pro gay a homofilní hnutí stěžejní. Gayové a lesby nadále hodlali bojovat za svá 

práva, nikoliv jen útrpně čekat a prosit o malé změny. Po událostech ve 

                                                 
22 „Termín označující přátelský, respektující postoj k homosexualitě. Zvláště první organizace na konci 19. a 
v první polovině 20. století, které se zaměřovaly na problematiku občanských práv homosexuálů, používaly tento 
termín k sebeidentifikaci“ (Rupp, 2001, str. 236).  
23 Daughters of Bilitis – DOB  
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Stonewallu se mnoho gay organizací od základů proměnilo, nebo se od nich 

odštěpily radikálnější skupiny. Vznikala také hnutí nová.  

Jednou z nich byla Fronta osvobození gayů (GLF), která vznikla hned 

následující rok v Londýně. Její členové ji charakterizovali jako revoluční 

organizaci a spojovalo je „výjimečné opojení pramenící z otevřeného přiznání se 

k homosexualitě“ (Spencer. 1999, str. 237). Organizovali tzv. Den gay hrdosti a 

Týden gay hrdosti24 a roku 1971 vydali Manifest GLF, ve kterém shrnuli životní 

etapy a těžké zkoušky, kterými museli gayové a lesby procházet v rámci tehdejší 

netolerantní společnosti. O rok později se z GLF vyčlenily ženy a po Týdnu gay 

hrdosti se hnutí rozpadlo na menší skupiny (Spencer, 1999, str. 239). Proč? O tom 

opět více v posledním oddíle mé práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Týden gay hrdosti se poprvé konal roku 1970, kdy si jeho účastníci připomenuli stonewallské nepokoje. 
V roce 1972 se ho v Londýně zúčastnily dva tisíce mužů a žen (Spencer, 1999, str. 238). Tyto průvody a 
slavnosti se nazývají Gay Pride a konají se každoročně v mnoha evropských a amerických městech. 
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 3. 2.  ČESKÉ DĚJINY HOMOSEXUALITY 

 

Sodomie byla v Čechách až do období vlády Josefa II. trestána smrtí. První 

zmínka o trestání homosexuality je v tzv. Karolinském trestním kodexu z roku 

1353 (Janošová, 2000, str. 44). Trestní zákoník Karla V. trestá homosexualitu 

upálením zaživa, zákoník vydaný Marií Terezií roku 1768 smrtí odsouzeného a 

poté spálením jeho těla. Teprve roku 1787 byl trest smrti nahrazen vězením. 

V trestním zákoníku z roku 1803 byla homosexualita zahrnuta do pojmu 

„smilstvo proti přírodě“, zákoník z roku 1852, „který se v jádru nadále opíral o 

zákoník předchozí, platil v Českých zemích až do konce roku 1950“ (Fanel, 2000, 

str. 391). 

Přestože platil paragraf 129, dle kterého bylo možno za „smilstvo proti 

přírodě“ odsoudit na dobu od jednoho roku do pěti let, při přitěžujících 

okolnostech dokonce až na deset let, začal roku 1931 v Praze vycházet časopis 

Hlas sexuální menšiny a roku 1932 jej nahradil časopis Nový hlas s podtitulem 

List pro sexuální reformu. List sledoval „jednak sociálně-právní problémy, dále 

rozvoj kulturního obzoru, tedy umělecké činy a kritické komentáře k nim, a 

posléze ten všednodenní běh událostí, probleskující na stránkách časopisu hlavně 

v podobě inzerátů hledajících partnera a novinových historek, jež se často týkaly 

‚skandálů‘, o nichž tehdejší tisk psal senzacechtivě a mnohdy nevybíravým a 

zlobně zaujatým tónem. Nový hlas je přetiskoval jako ukázky nepřátelského 

přístupu vůči gayům“ (Fanel, 2000, str. ). 

Ze stejného období máme zprávy o zločineckých bandách, kterým se 

říkalo „smečka hyen“ a které přepadávaly a olupovaly muže pod pohrůžkou, že 

pokud se budou bránit, obviní je z homosexuálních návrhů (Fanel, 2000). Jejich 

oběti byly jak z řad gayů, tak z řad heterosexuálů, ale dovedu si představit, že i 

heterosexuálové jim vyhověli; proti takovéto pomluvě by asi sami nic nezmohli. 

Emanuel Chalupný25 k tomu v Hlasu sexuální menšiny píše: „Paragraf 129 rak. 

trest. zákona nejen nerozumně stíhá zločiny domnělé, on, jak rovněž známo, 

vyvolává zločiny skutečné. Vytvoří legie vyděračů, které osoby úchylné svádějí 

k tělesným stykům a pak je třeba doživotně vydírají hrozbou, že je udají soudu“ 

(Chalupný, 1931, str. 5). 

                                                 
25Emanuel Chalupný (1879-1958) – český sociolog. Jeho stěžejním dílem byla osmisvazková „Sociologie“ 
(Možný, 2006, str. 43). 
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Nicméně procesy s gayi pokračovaly i po druhé světové válce a zrovna tak 

jejich evidence, kterou policie zdůvodňovala jednou jako výzkum k novelizaci 

paragrafu 129, jindy jako pomoc při vyšetřování vraždy jiného gaye (Fanel, 

2000). Takové seznamy se pořizovaly až do konce osmdesátých let (tzv. růžové 

listy byly na nátlak SOHO zlikvidovány v roce 1991).  

Roku 1961 byl uzákoněn nový § 244, podle kterého „pohlavní styky osob 

téhož pohlaví starších osmnácti let nejsou trestným činem, dojde-li k nim 

dobrovolně, bez úplaty a za okolností, které nebudí pohoršení“ (Fanel, 2000, 

str,434). Ovšem formulace „nebudí  pohoršení“ je značně vágní a heterosexuální 

styk byl povolen od patnácti let. Ale i tak to bylo možné považovat za pokrok. 

V roce 1990 byla věková hranice pro homosexuální styk snížena a je nyní 

shodná s hranicí pro styk heterosexuální. Roku 1993 byla homosexualita vyňata 

ze seznamu nemocí a 1. 1. 2001 vstoupila v platnost novelizace Zákoníku práce, 

která stanovuje zákaz diskriminace při výkonu profese z důvodu sexuální 

orientace (Hromada, Zrození SOHO v ČR). Toto vše už je ale výsledek úsilí 

SOHO, tedy Sdružení organizací homosexuálních občanů. 

První oficiální homosexuální organizace Lambda Praha vznikla v roce 

1988, byla následována Lambdou v Českých Budějovicích, Brně a Ostravě a roku 

1990 se spojily ve Svaz Lambda. Téhož roku vzniklo též HRHO (Hnutí za 

rovnoprávnost homosexuálních občanů), komerční organizace Lega v Pardubicích 

a slovenské Hnutie Ganymedes. 24. června 1990 byly tyto organizace na základě 

dohody zastřešeny organizací SOHO. „Hlavním smyslem organizace SOHO je 

zajistit bezpečné sociální postavení homosexuálně, resp. homoeroticky 

orientovaným lidem“ (Fanel, 2000, str. 455). SOHO si vytýčilo několik cílů a 

dnes můžeme říci, že jich dosáhlo. Šlo o dvě základní linie působení: směrem 

dovnitř minority – tedy problém coming outu a prevence HIV/AIDS – a směrem 

ven – odstranění diskriminačních momentů v legislativě, což se beze zbytku 

podařilo, a změna myšlení společnosti. Toto gay aktivisté považují za 

nejdůležitější: oproti 10% občanů akceptujících gaye v roce 1990 přinesly 

nejnovější výzkumy z roku 2006 zprávu o 70% občanů, kteří existenci a práva 

gayů akceptují (tamtéž). Kromě výše zmíněných úspěchů je to také vlastní pořad 

na Čro1-radiožurnálu, vydávání vlastních časopisů (SOHO revue, SOHO 

ABSOLUT revue či Gayčko), vytvoření celostátní linky pomoci pomáhající řešit 

problémy coming outu, nahrazení výrazu homosexuál výrazem gay a zavedení 
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„tradice velkých kulturních akcí, prezentujících životní styl minority v bohatším 

spektru“ (tamtéž). Vrcholem je jistě přijetí zákona o registrovaném partnerství 

v březnu roku 2006. V roce 2001 se SOHO přeměnilo ze sdružení organizací na 

sdružení fyzických osob a přejmenovalo se na Gay iniciativu, která v poslání 

SOHO pokračuje a věnuje se další, zejména poradenské a osvětové činnosti a 

které se podařilo dokončit záměr SOHO prosadit registrované partnerství.  

Zvláštní pozornost si zaslouží také sdružení homosexuálních křesťanů 

LOGOS, které musí být věřícímu gayi jistě oporou. 

Nesmím také opomenout tzv. gay-kluby, před listopadovou revolucí 

existující pouze poloilegálně, kde se gay i lesba mohou projevovat naprosto 

svobodně a hlavně přirozeně, což by v „normálním“ podniku stále ještě 

vzbuzovalo pozdvižení. 

1. 7. 2006 vstoupil v platnost zákon o registrovaném partnerství, což 

můžeme vnímat jako vyvrcholení snah SOHO, Gay iniciativy, GL-ligy26 a 

ostatních gay organizací.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

                                                 
26 GL-liga je volným názorovým, komunikačním a informačním uskupením jednotlivých občanů, spolků a 
organizací. Základními cíly Gay a lesbické ligy jsou zejména podpora a prosazování legislativních úprav 
partnerského soužití osob stejného pohlaví a podpora a prosazování odstranění všech forem diskriminace na 
základě citové a sexuální orientace (Gay a lesbická liga). 
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 3. 3. ÚPRAVA SOUŽITÍ HOMOSEXUÁLNÍCH PÁRŮ V EVROPĚ 

 

V Evropě existuje několik modelů upravujících svazky párů osob téhož 

pohlaví. Liší se jak kvalitou, tak rozsahem působnosti. Těmi základními jsou 

neregistrované spolužití, registrované partnerství a manželství (Havlík, Partnerství 

ve světě). 

Neregistrované spolužití zhruba odpovídá našemu vztahu druh – družka. 

Tyto páry mají na základě svého soužití určitá práva a povinnosti. V mnoha 

státech Evropy předcházelo další právní úpravy. V současnosti existuje již pouze 

v Andoře (od roku 2005), v Maďarsku (1996) – kde ale nemá příliš valné právní 

důsledky, proto ani není využíváno - v Portugalsku (2001), Chorvatsku (2003) a 

Rakousku (2003). 

Na podzim roku 1999 přijala Francie zákon o občanském paktu 

solidarity27. Tento zákon však umožňuje uzavřít „pakt solidarity“ – podobně jako 

v Maďarsku – i heterosexuálním párům. Není tedy utvořen výlučně pro gay 

minoritu. „Podle některých názorů je to zákon, který podporuje spíše pluralitu 

životních stylů než rovnoprávnost gayů a lesbiček“ (Baršová, 2002, str. 3). Osoby 

uzavírající pakt musí být dospělé, opačného či stejného pohlaví, nesmí žít 

současně v manželském svazku nebo jiném paktu solidarity a nesmí být 

sourozenci či jinak pokrevně spřízněné. Partner, který nemá například zdravotní 

pojištění, může využít pojištění druhého z partnerů (Euro-Letter, 1999, č. 74, str. 

1-2). 

Registrované partnerství, kdy je tento svazek vyhrazen pouze párům osob 

stejného pohlaví, jako první uzákonilo 7. 6. 1989 Dánsko. Tento model 

v následujících letech přijaly ostatní severské země a tak se o něm hovoří jako o 

tzv. severském modelu registrovaného partnerství. Vyznačuje se tím, že partneři 

musí být stejného pohlaví a získávají stejná práva jako manželé , i když ne hned a 

s určitými výjimkami (Baršová, 2002). Tyto výjimky se týkají zejména 

rodičovství. V Dánsku ale o deset let později zmizela i tato výjimka. Od května 

1999 může být biologický potomek jednoho z partnerů v registrovaném 

partnerství adoptován druhým partnerem (Havlík, Partnerství ve světě). 

                                                 
27 Loi relative au pacte civil de solidarité (PACS) 
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Roku 1993 uzákonilo registrované partnerství Norsko a od roku 2001 je tu 

partnerům umožněno vzít si dítě do pěstounské péče. Roku 1995 přijalo zákon o 

registrovaném partnerství Švédsko, o rok později Grónsko a Island. Na Islandu 

také existuje možnost vzájemné adopce biologických dětí partnerů. 

Ve Švédsku existovalo již od roku 1988 neregistrované spolužití, které 

s sebou rovněž neslo určitá práva a povinnosti. Osm let po přijetí registrovaného 

partnerství umožnilo gayům a lesbám též adopce, a to i mezinárodní. Od července 

roku 2005 je povoleno umělé oplodnění pro páry lesbických žen a od září téhož 

roku mohou páry absolvovat „akt požehnání“ švédské luteránské církve (tamtéž).  

 Ve Švýcarsku existovalo registrované partnerství od roku 2002, ale pouze 

v kantonu Curych. Od roku 2007 je na základě referenda rozšířeno na celé území 

státu. Ve Slovinsku tento institut existuje od roku 2005, pokrývá však pouze 

majetkové záležitosti nikoliv například oblast sociálního zabezpečení. Z téhož 

roku pocházejí i zákony o registrovaném partnerství v Severním Irsku, Skotsku, 

Anglii a Walesu. V prosinci loňského roku začalo registrovat homosexuální i 

heterosexuální páry italské město Padova. Podíváme-li se mimo Evropu, zjistíme 

existenci registrovaného partnerství v Izraeli (2006) a Austrálii (2003), kde je 

stejnopohlavním párům v některých státech umožněna i adopce. V Jižní Americe 

je to zatím jenom Uruguay (2006).  V Brazílii a Argentině mohou páry osob 

stejného pohlaví fungovat formou neregistrovaného spolužití a v USA dostali 

gayové a lesby možnost vstoupit do registrovaného partnerství v roce 2002 ve 

Washingtonu D. C. a o dva roky později ve státě Connecticut (tamtéž). 

V Německu byl institut registrovaného partnerství zaveden roku 2001 

přijetím zákona „k ukončení diskriminace společenství osob stejného pohlaví“28. 

Zákon přiznává partnerům podobná práva, jakými disponují manželé. Obsahuje 

tyto aspekty: zakotvení registrovaného partnerství v zákonu o rodině, právo na 

změnu jmen, zdravotní a sociální pojištění pro registrované partnerství, imigrační 

a naturalizační práva (Euro –Letter, 2000, č. 84, str. 1). Od roku 2004 zde rovněž 

existuje možnost adopce biologického potomka jednoho z partnerů (Havlík, 

Partnerství ve světě). 

Třetí skupinou států, které upravují soužití párů osob stejného pohlaví jsou 

státy, které těmto párům umožňují vstoupit do manželství. Tento akt  má totožné 

                                                 
28 Gesetz zur Beedingung der Diskrininierung gleichegeschechtlicher gemeinschaften: Lebenspartnerschaften. 
Bundesgesetzblatt, Jahrgang 2001 (Baršová, 2002, str. 7). 



 42 

právní důsledky, jako má manželství heterosexuálních párů. Homosexuální páry 

mají tedy stejná práva i povinnosti. Poprvé bylo manželství stejnopohlavních párů 

uzákoněno v Nizozemí – 1. 4. 2001. Manželé mají stejná práva jako 

heterosexuální manželé, kromě možnosti adoptovat děti ze zahraničí. Předcházel 

tomu zákon o registrovaném partnerství (1998) a rovněž neregistrované spolužití 

(již od roku 1979!). Belgie si dala načas s jakoukoli úpravou soužití gayů a leseb. 

V roce 2000 přijala tzv. smlouvu o legálním spolužití, tedy registrované 

partnerství. Ovšem už o tři roky později otevřela párům osob stejného pohlaví 

instituci manželství. Chybělo tu sice právo adoptovat biologického potomka 

jednoho z partnerů, avšak od roku 2005 mají i homosexuální manželé možnost 

adopce, včetně té mezinárodní (tamtéž). 

Ve Španělsku existovalo do roku 2005 pouze neregistrované spolužití a to 

jen v některých autonomních oblastech (tamtéž). Nebylo to nijak překvapivé, 

Španělsko je tradičně katolickou zemí a jen málokdo předvídal následující 

události: bez jakýchkoli příprav, zcela v rozporu se „zákonem malé změny“29, 

bylo zde 30. 6. 2005 párům osob stejného pohlaví zpřístupněno manželství a to 

včetně možnosti společné adopce dětí. 

I v severní Americe mají gayové možnost vstupovat do manželství. 

V Mexiku (2006) – i když pouze v hlavním městě, V Kanadě (2005) a rovněž 

v některých státech USA: ve Vermontu, Massachusetts (2004) a v Arizoně od 

loňského roku na základě referenda (tamtéž). 

Nějakou formou státem uznaného svazku párů osob téhož pohlaví tedy 

disponuje drtivá většina států Evropské unie. Ta také opakovaně apeluje na země, 

které takovou úpravu nemají, aby tento stav napravily. Z názvu německého 

zákona o registrovaném partnerství vyplývá, že neexistence zákonné úpravy 

takového soužití je vnímána jako diskriminace. Evropský parlament opakovaně 

vydával rezoluce (1994, 1998, 2002), které členským státům doporučovaly, aby 

poskytly homosexuálním párům možnost legalizace jejich soužití. Již na sklonku 

roku 2000 žilo více než 30000 Evropanů v registrovaném partnerství. Každý 

občan by měl mít možnost žít ve státem uznaném a chráněném svazku s jiným 

občanem. 

                                                 
29 Termín nizozemského autora Keese Waaldijka označující dílčí fáze (neregistrované spolužití – registrované 
partnerství – manželství párů osob stejného pohlaví) vývoje změn v přístupu majoritní společnosti ke gay 
minoritě. Tento vývoj sestává z dekriminalizace, následované přijetím antidiskriminačních zákonů a završené 
legalizací partnerských vztahů osob stejného pohlaví (Baršová, 2002). 
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3. 4. REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

 

Cesta ke zlegalizování svazků homosexuálních párů byla u nás velmi 

dlouhá. Od prvního pokusu k dosažení cíle uběhlo 16 let. Nutno ovšem 

podotknout, že Česká republika je zatím jedinou zemí z bývalého východního 

bloku, kde se taková právní úprava dokázala prosadit. 

Již v roce 1995 SOHO předložilo vládě Václava Klause, která 

připravovala návrh tzv. rodinněprávní novely občanského zákoníku, požadavek, 

aby do návrhu začlenila i homosexuální soužití a jeho zrovnoprávnění se soužitím 

heterosexuáním. Tento požadavek však nebyl akceptován (Baršová, 2002). 

Roku 1997 podali poslanci Zuzka Rujbrová (KSČM), Jana Gavlasová 

(ČSSD) a Jaroslav Zvěřina (ODS) návrh na vydání zákona o registrovaném 

partnerství osob téhož pohlaví30. Následujícího roku byl návrh zamítnut už 

v prvním čtení. Snad k tomu přispělo i nesouhlasné stanovisko vlády Josefa 

Tošovského31, i když vláda neměla námitek proti zákonnému řešení právního 

postavení občanů s homosexuální orientací a spíše návrhu vytýkala jeho 

nedokonalost. 

V prosinci 1998 předložili sněmovně poslanci Zuzka Rujbrová (KSČM), 

Monika Horáková (US) a Jan Zahradil (ODS) návrh zákona o partnerském soužití 

osob téhož pohlaví32, ke kterému vyjádřila vláda Miloše Zemana souhlas33. 

Poukázala však na některé legislativní a věcné nedostatky návrhu jako například, 

že zde nejsou vymezena práva a povinnosti partnerů (žít spolu, být si věrni a 

vzájemně si pomáhat), nebo že partnerské soužití není výslovně vázáno na 

homosexuální orientaci a mohlo by být účelově a ekonomicky zneužíváno. Tento 

argument použila i předchozí vláda ve svém usnesení. Je to však nesmyslné, 

protože muže a ženy se před vstupem do manželství nikdo neptá, zda jsou 

skutečně heterosexuální a nebudou tedy v manželství pouze zneužívat důchodová, 

dědická či pojistná práva. Nicméně i tento návrh, i když postoupil do druhého 

čtení, byl poslaneckou sněmovnou 2. prosince 1999 zamítnut. Smlouva o 

                                                 
30 Návrh na vydání zákona o registrovaném partnerství osob téhož pohlaví, sněmovní tisk č. 359/1997 
31 Usnesení vlády ze dne 21. ledna 1998 č. 36 k poslaneckému návrhu zákona o registrovaném partnerství osob 
téhož pohlaví 
32 Návrh na vydání zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví a doplnění některých zákonů, sněmovní tisk 
č. 124/1999 
33 Usnesení vlády ze dne 10. 3. 1999 č. 189 k poslaneckému návrhu zákona o partnerském soužití osob téhož 
pohlaví a o změně a doplnění některých zákonů 
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partnerském soužití v tomto návrhu i smlouva o registrovaném partnerství 

v návrhu předchozím měla být uzavřena ve formě notářského zápisu a její účinky 

by nastaly její registrací za přítomnosti účastníků smlouvy. K registraci měl být 

příslušný orgán pověřený vedením matriky.  

Poté, co Rada vlády pro lidská práva doporučila vládě, aby sama připravila 

návrh zákona o soužití osob téhož pohlaví, uložila vláda ve svém usnesení 

„ministru spravedlnosti ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem 

práce a sociálních věcí, místopředsedou vlády a předsedou legislativní rady vlády, 

místopředsedou vlády a ministrem financí a ministry vnitra, kultury a 

zdravotnictví zpracovat a vládě do 31. 12. 2000 předložit návrh věcného záměru 

zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví“34. Vládní návrh zákona opět 

sledoval tzv. severský model. Partnerství se mělo uzavřít před matričním úřadem, 

slavnostně, za přítomnosti dvou svědků a jako rodinný stav mělo být zapsáno 

v občanském průkazu. Z partnerského soužití by plynula práva a povinnosti, 

kromě jiného i vzájemná vyživovací povinnost. Nebylo by překážkou výkonu 

rodičovské zodpovědnosti partnera vůči svému dítěti ani překážkou svěření 

takového dítěte do péče35. Původní termín projednávání tohoto zákona ve 

sněmovně byl stanoven na 25. října 2001 ve 14.00 hodin. Na návrh jednoho 

z poslanců byla ale hodina změněna na 11.00, na dobu, kdy ve sněmovně chyběla 

prakticky celá vláda a mnozí další poslanci, kteří přijetí zákona podporují 

(Hromada, Šlehofer, Stručná historie RP). Již z předchozích hlasování a rozprav 

se dalo rozeznat, že většina poslanců ČSSD a KSČM se řadí k příznivcům tohoto 

zákona a proti jsou naopak všichni poslanci KDU-ČSL a většina poslanců ODS. 

O pouhé dva hlasy bylo tedy rozhodnuto vrátit vládě zákon k přepracování. To 

znamenalo s napětím očekávat, jako dopadnou volby v roce 2002. 

„Výsledky červnových voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

znamenají možná z občanského hlediska pro mnohé velké rozčarování, z našeho 

minoritního hlediska však velkou naději“ (tamtéž). Ministerstvo spravedlnosti se 

v roce v 2003 pustilo do dalšího návrhu zákona, jehož pracovní verzi na svých 

internetových stránkách zveřejnily Gay iniciativa a GL-liga. Opět následuje 

severský model v tom smyslu, že do partnerství vstupují dvě osoby téhož pohlaví, 

                                                 
34 Usnesení vlády ze dne 14. 6. 2000 č. 598 k návrhu rady vlády ČR pro lidská práva na přípravu věcného 
záměru zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví 
35 Návrh zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví, sněmovní tisk č. 1075/2001 
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starší osmnácti let, nesmějí být navzájem příbuzné v přímé linii a sourozenci a 

nesmějí žít současně v manželství či jiném partnerství. Partneři si mohou zvolit 

jméno jednoho z nich jako společné, mají rovné právní postavení, rovné 

povinnosti a rovná práva. Vztah k dětem je zde podobně konstruován jako 

v předchozím návrhu a doplněn o čl. 3, ve kterém stojí, že pokud jeden z partnerů 

pečuje o dítě a oba partneři žijí ve společné domácnosti, podílí se na výchově i 

druhý partner a povinnosti, týkající se ochrany vývoje a výchovy dítěte se vztahují 

i na tohoto partnera. Partnerství zaniká smrtí jednoho z partnerů, dohodou 

partnerů, nebo na návrh jednoho z partnerů může partnerství zrušit soud36. 

V Důvodové zprávě37 k tomuto návrhu se říká, že „…žádná obligační smlouva, 

bez ohledu na to, jak formálně vybavená, nemůže změnit statusovou situaci 

lidského jedince a stejně tak není schopna zasáhnout oblast veřejnoprávní“. 

V tomto návrhu se také již o smlouvě ve formě notářského zápisu nehovořilo a 

partnerství by vzniklo kladnou odpovědí obou osob na starostovu otázku, zda 

chtějí spolu vstoupit do partnerství. „Úprava navrhovaná pro Českou republiku 

nesleduje vytvoření instituce podobné manželství, ale má poskytnout potřebný 

právní základ pro trvalé soužití partnerů a uspořádání především jejich 

vzájemných vztahů“36. V červnu 2003 byl zákon ministerstvem spravedlnosti 

předložen a projednáván v připomínkovém řízení. Ministerstvo si poté vyžádalo 

odklad, aby mohlo připomínky ostatních ministerstev zpracovat a vládě předložilo 

návrh zákona o registrovaném partnerství v lednu 2004, „…4. února pak předseda 

vlády zákon definitivně stáhl z projednání ve vládě kvůli obavám ze sporů ve 

vládní koalici a doporučil předložit zákon sněmovně formou poslaneckého 

návrhu“ (Gay a lesbická liga).  

Předkladateli nového zákona, který byl konzultován i Gay a lesbickou 

ligou a Gay iniciativou, byli poslanci Jan Zahradil (ODS), Vlastimil Ostrý (US-

DEU), Zdeněk Jičínský (ČSSD), Jaroslav Zvěřina (ODS), Vladimír Koníček 

(KSČM), Pavel Svoboda (US-DEU) a poslankyně Taťána Fischerová (US-DEU), 

Jitka Kupčová (ČSSD) a Kateřina Konečná (KSČM). Partnerství v tomto návrhu 

vzniká formou souhlasného prohlášení osob do partnerství vstupujících, které je 

přijímáno starostou za přítomnosti matrikáře. Příslušný matriční úřad pak 

                                                 
36 Pracovní verze vládního návrhu zákona o registrovaném partnerství a změně souvisejících zákonů, 2003 
37 Pracovní verze Důvodové zprávy ministerstva spravedlnosti k návrhu zákona o registrovaném partnerství, 
2003 
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partnerství zapíše do knihy registrovaného partnerství. Pro účely trestního zákona 

by byli partneři zařazeny do výčtu osob blízkých a partner by byl taktéž zařazen 

do první dědické skupiny. Partnerství je i v tomto návrhu možné zrušit 

zjednodušeně, dohodou. Otázka výchovy dětí je ponechána shodně s předchozím 

návrhem38. Tento návrh zákona prošel v poslanecké sněmovně až do třetího čtení. 

Jelikož v programu téže schůze bylo i projednávání návrhu státního rozpočtu na 

rok 2005, navrhla poslankyně Fischerová projednávání opakovaného třetího čtení 

přesunout na 41. schůzi poslanecké sněmovny, aby bylo jisté, že bude projednán. 

11. února 2005 návrh zákona projednán byl a nebyl přijat. Z přítomných 165 

poslanců bylo 82 pro a 65 proti. K přijetí bylo potřeba pouze o 1 hlas víc 

(Hromada, Šlehofer). 

29. dubna 2005 byl poslanecké sněmovně předložen další návrh zákona o 

registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů  a to opět 

skupinou poslanců, tvořenou zástupci všech parlamentních stran, kromě poslanců 

KDU-ČSL. Byli to poslanci Zdeněk Jičínský (ČSSD), Vladimír Doležal (ODS), 

Pavel Svoboda (US-DEU), Vlastimil Ostrý (US-DEU), Vladimír Koníček 

(KSČM) a poslankyně Anna Čurdová (ČSSD), Jitka Kupčová (ČSSD), Taťána 

Fischerová (US-DEU), Kateřina Dostálová (ODS), Lucie Talmanová (ODS) a 

Kateřina Konečná (KSČM) (Gay a lesbická liga). 16. prosince byl Zákon o 

registrovaném partnerství schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. 

Přítomno bylo 147 poslanců a pro zákon jich hlasovalo 86. Proti bylo 54 

poslanců. V Senátu ČR byl zákon schválen 26 ledna 2006 a to 45 senátory a 

senátorkami z 65 přítomných (Hromada, Šlehofer). 

 Prezident Václav Klaus zákon 16.února 2006 vetoval a vrátil jej 

poslanecké sněmovně. To už byl zákon předmětem vzrušených politických i 

mediálních debat. Již před hlasování v dolní komoře parlamentu vyzval premiér 

Jiří Paroubek poslance ČSSD, aby zákon podpořili. Poté, co tak činil i po 

prezidentově vetu, byl některými zástupci ODS obviněn ze zpolitizování návrhu 

zákona o registrovaném partnerství a jeho využívání v předvolebním boji. 

Poslanci ODS přispěli v prosinci 2005 ke schválení zákona 13 hlasy, při hlasování 

o prezidentově vetu pro schválení zákona hlasovali již jen 2. K hlasování o vetu 

prezidenta republiky došlo 15. března 2006. Zákon získal 101 hlas a byl tedy 

                                                 
38 Návrh na vydání zákona o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, sněmovní tisk 
č. 650/0 
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schválen. Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících 

zákonů nabyl účinnosti 1. července 2006. 

V některých aspektech se od posledního poslaneckého návrhu liší. 

Partnerství vzniká prohlášením dvou osob stejného pohlaví o tom, že spolu 

vstupují do partnerství. Prohlášení činí před matrikářem na příslušném matričním 

úřadu, který následně zapíše partnerství do knihy registrovaného partnerství. 

Oproti předminulému návrhu nemají partneři společné nebo zdvojené příjmení. O 

změnu příjmení však mohou samozřejmě požádat příslušný úřad. Partneři mají 

stejná práva a povinnosti, oprávnění vzájemně se zastupovat v běžných 

záležitostech a také vzájemnou vyživovací povinnost. Vyživovací povinnost 

jednomu z partnerů může být soudem přiznána i po zrušení partnerského soužití. 

Partnerství zaniká smrtí jednoho z partnerů nebo zrušením rozhodnutím soudu39. 

Toto je další změna oproti poslaneckému návrhu z roku 2004, kde byla možnost 

zrušení partnerství dohodou partnerů. V Důvodové zprávě se k tomu uvádí: 

„Vzhledem k tomu, že zrušení registrovaného partnerství je zde upraveno jako 

rozvod manželství, neexistuje společné jmění, ani nijak není usnadněno získávání 

občanství cizím státním příslušníkem, zneužitelnost tohoto institutu je prakticky 

nulová“40. . 

Od července 2006 mají tedy gayové a lesby v České republice možnost 

vstoupit do zákonem upraveného svazku. Považuji to za obrovský průlom a 

důležitý krok k odstranění diskriminace homosexuálních osob. Není pochyb o 

tom, že některé páry osob stejného pohlaví budou nadále pouze kohabitovat, tak 

jako mnoho párů osob pohlaví rozdílného. Manželství již není ekonomická ani 

společenská nutnost. Ovšem je to stále instituce funkční a živá. Má totiž svou 

symboliku – slib lásky a věrnosti jedinému člověku. Pokud má touhu po vyslovení 

takového slibu takové množství mužů a žen vstupujících do manželství, není 

důvod předpokládat, že u homosexuálně orientovaných osob tomu bude jinak. 

Homosexualita totiž není charakterová vlastnost. Pro gaye a lesby, toužící žít 

v právně zakotveném trvalém společenství, nyní již existuje instituce podobná 

manželství ve smyslu práv a povinností z ní vyplývajících. Vždy jsem byla 

přesvědčená o tom, že pokud bude taková zákonná úprava přijata, bude hojně 

                                                 
39 Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů 
40 Návrh zákona o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, sněmovní tisk č. 969/0 
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využívána. Za první rok platnosti zákona využilo registrovaného partnerství 345 

gay a lesbických párů (tamtéž). 
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3. 5. RODINA A SPOLEČNOST 

 

Rodina je „forma dlouhodobého solidárního soužití osob spojených 

příbuzenstvím a zahrnující přinejmenším rodiče a děti. Další znaky toho, co je 

rodina, jsou sociokulturně podmíněny“ (Jandourek, 2001, str. 206). Jedním 

z těchto znaků v naší sociokulturní realitě je manželství dvou dospělých osob, 

které jsou odpovědné za výchovu dětí. Pokud spolu dospělí žijí, ale nejsou oddáni, 

na faktu, že jsou rodina, ani na míře odpovědnosti za výchovu dětí, to nic nemění. 

Takové soužití je nazýváno termínem kohabitace. 

Podle Iva Možného je rodina stále, přestože se mění, stabilizujícím prvkem 

společnosti. „Představuje sociální zařízení, jehož základním účelem je vytvářet 

soukromý prostor pro reprodukci společnosti, stíněný proti vířícímu a 

nepřehlednému světu veřejnému. Chrání své členy, nemění svůj tvar, vnitřní 

uspořádání ani habitus a změny ve svém okolí vyrovnává. Vývoj či pokrok tím ale 

rodina nebrzdí. Naopak: svou stabilitou dynamiku umožňuje a v jistém smyslu i 

podporuje, protože chrání společenský systém před chaosem a zhroucením“ 

(Možný, 2006, str. 14). Přesvědčení o takové stabilitě této instituce mezi 

sociology panovalo dlouhá léta. Přestože svůj názor, jak Možný popisuje, 

v posledních desetiletích přehodnotili, teze o základní funkci rodiny, jako 

stabilizujícího prvku sociálního systému, zůstává v platnosti. 

Pierre Bourdieu  má rodinu za „ ..zakládající princip, který je všem 

jedincům (jakožto členům kolektivu) imanentní a zároveň je přesahuje, neboť se 

s jeho objektivizovanou formou setkávají u druhých… „ Rodina jako objektivní 

sociální kategorie (struktura strukturující) zakládá tedy rodinu jako sociální 

kategorii subjektivní (strukturu strukturovanou), jako mentální kategorii, která je 

principem tisíců představ a aktů (například sňatků) přispívajících k dalšímu trvání 

oné sociální kategorie objektivní“ (Bourdieu, 1998, str. 97). Rodina je pro něj 

sociální konstrukcí. Je však nutno zdůraznit, že tato sociální konstrukce existuje 

jako základní instituce snad všech známých kultur, i když v různých podobách. 

V této práci popíši vývoj a změny instituce rodiny v západní kultuře. Ovšem ještě 

předtím krátce shrnu její nejdůležitější funkce. Kromě té nejzákladnější, jíž je 

reprodukce lidského rodu, funguje rodina především jako kumulace a předávání 

kapitálu – kulturního, sociálního a ekonomického. 
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    3. 5. 1. FUNKCE RODINY 

 

Primární funkcí rodiny je funkce biologická, neboli biologicko-

reprodukční. Rodina tedy přispívá „ k biologické a sociální reprodukci 

společnosti“ a jejím úkolem je „pokusit se z jedné generace na druhou udržet, a je-

li to možné, i zlepšit postavení rodiny v sociálním prostoru“ (De Singley, 1999, 

str. 25). 

Emocionální funkce rodiny je pro člověka, zejména pro dítě, tou 

nejpodstatnější. Přináší mu pocit bezpečí a integrity a pokud není saturována, 

přispívá ke vzniku neuróz, deprivací nebo dokonce k rozvoji patologické 

osobnosti. 

Další ze základních funkcí rodiny je funkce domestikační. Ta pro členy 

rodiny, jednoduše řečeno, znamená vědomí, že mají místo, kam se mohou vždy 

vrátit, kam bezpodmínečně patří a zároveň v našich myslích rodinu definuje. 

Pierre Bourdieu k tomu poznamenává: „Legitimní, dominantní definice normální 

rodiny…spočívá v určité sestavě slov – dům, domácnost, house, home, household 

-, která pod zdáním, že rodinu popisují, ji ve skutečnosti vytvářejí jako sociální 

realitu. Rodinou je podle této definice skupina osob navzájem spojených buď 

smlouvou, manželstvím nebo pokrevním příbuzenstvím, nebo výjimečně adopcí, a 

žijících (spolužijících) pod jednou střechou“ (Bourdieu, 1998, str. 94). 

Ekonomická funkce rodiny se, jak uvidíme později, v průběhu posledních 

desetiletí nesmírně proměnila – hovořím zde samozřejmě o euroamerické 

společnosti – což ovšem neznamená, že by vymizela. Ke změnám došlo zejména 

v manželských vztazích. Rodina již sice není ekonomickou jednotkou, ale 

minimálně ve vztahu rodičů (rodiče) a nezletilých dětí, ekonomická funkce 

přetrvává. Ostatně ve většině států je to dáno i zákony (vyživovací povinnost 

atd.). 

Poslední funkcí rodiny, kterou zmíním, je funkce výchovná. Ani tato 

oblast se nevyhnula společenským změnám, ale vždy bude patřit, společně 

s funkcí socializační, k funkcím základním (Novotná, 1994). Změnám, kterými 

rodina i její funkce prošly, věnuji následující kapitoly, kde popíši atributy tradiční, 

moderní a postmoderní rodiny. 
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  3. 5. 2. TRADIČNÍ RODINA 

 

V popisu tradiční rodiny panovala po dlouhou dobu mezi odborníky i 

laickou veřejností vzácná shoda. Tato rodina bývala – a v mysli některých stále je 

– značně přeceňována a zejména idealizována, což můžeme srovnat například 

s teorií Ferdinanda Tönniese o pospolitosti a společnosti41. Pospolitost je tu také 

vnímána jako tradiční forma soužití. Ještě než přikročím k popisu tradiční rodiny, 

ráda bych se na tomto místě pozastavila u pojmu tradice.  

Tradice42 a jejich uchovávání, jsou například podle Konrada Lorenze pro 

lidský rod životně důležité. Tento mechanismus podle něho v kulturní evoluci plní 

stejný úkol, jako genom ve vývoji druhů. „ Podržení dosavadních zkušeností je 

totiž ještě důležitější než získávání nových“ (Lorenz, 2000, str. 65). 

Antony Giddens ale namítá, že některé tradice, o kterých jsme 

přesvědčeni, že existují a mají své opodstatnění po staletí, jsou ve skutečnosti 

velmi mladé a často byly zkonstruovány záměrně, protože vždy zahrnují moc. 

Dále uvádí, že pojem tradice, tak jak jej užíváme dnes, je ve skutečnosti 

produktem posledních dvou set let v Evropě. Ve středověku prý takové označení 

nebylo potřeba, jelikož tradice a obyčeje byly všudypřítomné (Giddens, 2000, str. 

54-55). „Trvání v čase není klíčovým, definujícím rysem tradice. ..Určujícími 

charakteristikami tradice jsou rituály a opakování. Tradice jsou vždy majetkem 

skupin, komunit a kolektivit. Jednotlivci je mohou dodržovat, ale tradice sama 

není vlastností individuálního chování, jako je tomu u zvyku. Význačným rysem 

tradice je totiž to, že je nositelkou nějaké pravdy“ (Giddene, 2000, str. 56-57). 

Tyto dva příklady pohledu na tradice a jejich dodržování jsem uvedla zcela 

záměrně. I Giddens tradicím přiznává jejich potřebnost pro zachování kontinuity 

života a jeho formy, avšak nachází v možnostech jejich uchovávání nové 

„netradiční“ mechanismy. Období stagnace a inovace v postmoderní společnosti 

by se tedy nemusela střídat, nýbrž jít ruku v ruce. 

                                                 
41 Gemeinschaft und Gesselschaft.Tönnies proti sobě staví tradiční pospolitost a moderní společnost, přičemž 
„protikladnost obou typů sociální organizace odvozuje z odlišnosti dvou typů vůle, jež podmiňují nejen 
mentalitu, ale i celkový typ sociálních vztahů v různých fázích vývoje. ..Podává kritiku masové společnosti s její 
všudypřítomnou kalkulací a nedostatkem hlubších mezilidských vztahů“ (Keller, 2001, str. 199). 
42 Tradice – vzorce chování, mezigeneračně předávané. „Tradice umožňuje díky historické paměti bez velkého 
váhání volit jednání, které se již v minulosti osvědčilo. ..Mechanismem předávání tradice je socializace“ 
(Jandourek, 2001, str. 260). 
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Pro své rozdělení fází ve vývoji rodiny – rodina tradiční, moderní a 

postmoderní – jsem se inspirovala u Iva Možného. Ten vypočítává základní 

charakteristiky tradiční rodiny takto:  

Struktura – široká, vícegenerační. 

Základní kapitál – ekonomický. 

Legitimizace – sex, děti. 

Role – komplementární, hierarchizované. 

Funkce – univerzální. 

Autorita – otec. 

Representace diskursu – náboženský, církevní. 

Mezigenerační přínos – patrilineární, autoritativní (Možný, 2006, str. 23). 

 

Takto pojatou tradiční rodinu můžeme spojit s obdobím evropského 

středověku a novověku před nástupem industrializace. Středověká společnost byla 

společností agrární a zatímco na počátku novověku můžeme již pozorovat rozdíly 

mezi rodinou venkovskou a městskou, ve středověku se rolnické a měšťanské 

rodiny skoro nelišily, svou strukturou se vůči nim vymezovala pouze rodina 

šlechtická. 

O tom, zda byla tradiční rodina skutečně striktně vícegenerační, se dnes 

vedou spory. Někteří autoři tuto strukturu připisují spíše venkovské rodině 

(Matoušek, 2003), někteří jako základ tehdejší domácnosti vidí rodinu nukleární43. 

„Existence širších vztahů nevylučovala důraz na ty užší. Ačkoli pevnost vazeb se 

měnila, nukleární rodina nikdy nebyla zcela nezávislá či izolovaná, zejména ve 

venkovských oblastech. Není tedy snadné rozhodnout, co bylo v jakémkoli 

obecnějším smyslu ‚základní jednotkou‘“ (Goody, 2006, str. 73). Členové tří- a 

vícegeneračních rodin spolu nemuseli žít, bylo však obvyklé, že si vzájemně 

vypomáhali nebo měli společné hospodářství. Na mnoha místech středověké 

Evropy stále existovaly patrilineární skupiny (Balkán, skotská Vysočina, 

Florencie), do konce středověku se však tyto příbuzenské sítě zmenšily, neboť 

některé z jejich funkcí (např. funkce obranná) nyní zastávala vláda (Goody, 2006, 

str. 76). Není tedy pravdou, že nukleární rodina je vynálezem moderní 

                                                 
43 Nukleární rodina – rodina dvougenerační, tvořená rodiči a jejich dětmi. 
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společnosti. Význam spolupráce mezi generacemi v rámci tradiční rodiny je však 

nepopiratelný, neboť její základní kapitál byl ekonomický. 

Tradiční rodina byla ekonomickou jednotkou. Na rozmnožování a majetku 

se podílela celá rodina, včetně ženy a dětí. Rozhodoval o něm – a jeho 

přerozdělování řídil – však pouze otec. Součástí rodinného majetku bylo i ženino 

věno a jako takové bylo mužem spravováno. Formálně však patřilo stále manželce 

a jejím potomkům. Po smrti manžela žena dostala, kromě svého dědického podílu, 

zpátky i své věno a tím pádem byla zaopatřená a připravená vstoupit do dalšího 

manželství. Goody (2006) poznamenává, že vdovy byly ve středověku velmi 

atraktivní. Bývaly relativně mladé a ještě k tomu majetné. Pokud dívka pocházela 

z chudé rodiny, často nastoupila do služby a věno si tak obstarala sama. 

Význačným rysem středověké Evropy jsou tedy také pozdní sňatky. Bylo-li tomu 

jinak, jednalo se většinou o sňatky domluvené. 

O smrti jednoho z manželů jsem se již zmiňovala. Tento způsob ukončení 

manželství byl v Evropě prakticky jediným možným. V křesťanském pojetí bylo 

manželství vnímáno jako nezrušitelné a spory, týkající se manželství, řešily pouze 

církevní soudy. Manželství bylo možné pouze anulovat – například z důvodů 

manželovy impotence či bigamie. Jedinou alternativou rozvodu44 pak byla 

„…rozluka, která zahrnovala vrácení věna, ale neumožňovala – až na jistou 

drobnou výjimku u kalvinistů – opakovaný sňatek“ (Goody, 2006, str. 88).  

Konfesijní rozdíly se s nástupem reformace začaly projevovat i v přístupu 

k dětem, zejména těm nemanželským. Základní charakteristikou tradiční rodiny, 

jak už jsem zmiňovala, je to, že legitimizuje sex a děti. Dítě tedy muselo přijít na 

svět jako manželské, do 16. století se dal jeho původ „napravit“ i dodatečným 

sňatkem. Většinou však byly nemanželské děti svými matkami odkládány do 

sirotčinců a péče o ně – pokud nebyl otec znám – přecházela na obec. S matkou 

však děti zůstat nemohly. Být svobodnou matkou byla pro ženu totiž ta největší 

hanba. Protestanti ovšem zdůrazňovali větší odpovědnost rodičů za děti a zmenšili 

ve svých zemích rozsah ústavní péče (Goody, 200, str. 98, 131). Dětství bylo 

v tradiční rodině velmi krátké, zpravidla do osmi let. „Pak se dítě stalo v jednom 

                                                 
44 Výjimkou, která však neměla dlouhého trvání, byla revoluční Francie. Roku 1792 zde byl rozvod povolen. 
Této možnosti hojně využily zejména ženy – jejich žádostí bylo v té době evidováno přibližně třikrát víc než 
žádostí mužů. Již roku 1789 zde prošla zásadní změnou i instituce manželství – sňatek již nevyžadoval církevní 
posvěcení a manželství tak legalizoval stát. Také se nerozlišovalo mezi manželskými a nemanželskými dětmi – 
například v otázce dědictví (Goody, 2006, str. 88, 98, 135). 
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okamžiku dospělou osobou. V tu dobu začalo dítě buď pracovat v zemědělství, 

nebo šlo do učení, obvykle mimo domov. Dítě, které tak z domova odešlo, už 

nemuselo své rodiče nikdy spatřit, neboť umírali velmi brzy, ženy často při 

porodu“ (Matoušek, 2003, str. 32). I dětská úmrtnost byla velmi vysoká. Je 

možné, že i proto se v tradičních rodinách dbalo na vysoký počet dětí. I ony 

představovaly ekonomický kapitál rodiny. Avšak nemáme důvod se domnívat, že 

pro ně jejich rodiče netruchlili, anebo že je míra žalu přímo úměrná počtu dětí 

v rodině. Přesto se o citové funkci rodiny začíná hovořit až v souvislosti s rodinou 

moderní. 

 

3. 5. 3. MODERNÍ RODINA 

 

Struktura – nukleární, manželská. 

Základní kapitál – ekonomický, sociální, kulturní. 

Legitimizace – děti. 

Role – segregované, komplementární. 

Funkce – pečovatelské, statusotvorné, citové. 

Autorita – otec-matka, funkčně segregované. 

Reprezentace diskursu – občanský. 

Mezigenerační přenos – demokratický, smíšený (Možný, 2006, str. 23). 

 

Shrňme si nyní některé základní charakteristiky industriální společnosti. 

Společně s expanzí buržoazie můžeme zaznamenat i vznik velkých skupin 

nezaměstnaných venkovských obyvatel. Ruku v ruce se společenskou mobilitou 

šla mobilita prostorová. Celé rodiny se přesouvaly, aby jejich členové mohli 

pracovat v manufakturách. A pracovali zde opravdu všichni, opět včetně žen a 

dětí. Později, spolu s novými výrobními postupy, bylo dokonce možné, aby 

veškerou práci – a tedy veškerý výdělek rodiny – obstaral muž. Žena a děti tak 

mohly zůstat doma. Ostatně dětí už se dávno týkala také povinná školní docházka. 

O chod domácnosti i výchovu dětí se starala žena a manžel, který byl kvůli práci 

celé dny mimo domov, se tak často cítil „vyloučený z emocionálních proudů 

rodiny“ (Goody, 2006, str. 154). Fakt, že žena zůstala doma s dětmi byl 

interpretován jako „morální mateřství a větší závazek ženy vůči dětem, domovu a 

manželovi“ (Goody, 2006, str. 149). 
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 Ovšem v této době se také začalo hlasitě hovořit o ženských právech a za 

druhé průmyslové revoluce se ženám, které chtěly nebo musely pracovat, otevřely 

nové obory působnosti. Na přelomu 19. a 20. století poklesla v Evropě porodnost 

o více než deset procent. Zřejmě v souvislosti s rozšířením ženské práce mimo 

domov, poklesem dětské úmrtnosti a zdokonalením antikoncepčních metod. 

„Menší počet dětí znamenal pro ženy kratší období plodnosti, což jim poskytovalo 

čas na pomoc potomkům při vzdělávání či příležitost věnovat se alespoň částečně 

kariéře – a stále častěji i naplno. Tímto způsobem se mohly ženy stát relativně 

ekonomicky nezávislými na svých partnerech. Někteří spatřují v procesu 

snižování plodnosti otevření cesty ke vzniku moderní rodiny založené na ‚citovém 

individualismu‘ – páru, který se svobodně rozhodl žít společně se svými dvěma 

dětmi“ (Goody, 2006, str. 160-161). Nyní se dostáváme k nukleární rodině, jako 

základní charakteristice moderní rodiny. 

Nejvýznamnější představitel strukturního funkcionalismu v sociologii  

Talcott Parsons45 rozpracoval v 50. letech 20. století, společně se svým 

spolupracovníkem Robertem F. Balesem teorii rodiny, která na dlouhou dobu 

ovlivnila sociologii rodiny. Setkala se jak se striktním odmítnutím, tak 

bezvýhradným přijetím. Parsons srovnával moderní rodinu s rodinou tradiční a 

dospěl k závěru, že ta moderní – nukleární – je oproti tradiční relativně uzavřená, 

s omezenými styky v širší rodině, je neolokální46 a role v ní jsou přísně rozděleny 

(Možný, 2006). 

Muži jsou silní a rození vůdci, ženy rodí děti a kojí je. Tento biologicky 

daný rozdíl mezi pohlavími je podle strukturních funkcionalistů plně funkční a 

není důvodu jej měnit. Proto i rozdělení rolí v rodině by mělo tyto odlišnosti 

kopírovat. Genderové rozdíly jsou v tomto pojetí „…přirozené jevy, odvozené 

z lidských biologických daností“ (Renzetti, Curran, 2003, str. 24). Otec je v této 

teorii nositelem společenského statusu a tedy instrumentální rodinné role. Matka 

je potom nositelkou expresivní rodinné role, jelikož se stará o domácnost, děti a 

zejména o uspokojení citových potřeb členů rodiny“ (Renzetti, Curran, 2003, str. 

                                                 
45 Talcott Parsons – americký sociolog, představitel strukturního funkcionalismu. 
    Strukturní funkcionalismus učí, „že každý sociální systém má určité systémové potřeby, které musejí být 
uspokojeny, má-li systém v prostředí přetrvat. Sociologie zkoumá sociální struktury, které tyto potřeby 
uspokojují. ..Rozlišuje čtyři roviny systémů, které vymezují podmínky, za nichž veškeré aktuální chování lidí 
probíhá“: Kulturní systém, sociální systém, systém osobnosti a systém behaviorálního organismu (Keller, 2001, 
str. 102-103). 
46 Neolokalita – pár se po svatbě přestěhuje do svého bytu nebo domu a nezůstává u rodičů jednoho z nich. 



 56 

214). Sociální systém je pro strukturní funkcionalismus souborem rolí a rolových 

očekávání. Jejich správné vykonávání je odměňováno, jelikož na něm závisí 

bezproblémový chod systému – společnosti.  

Anthony Giddens upozorňuje na to, že ti, kdo dnes volají po návratu 

k tradiční rodině, ve skutečnosti volají po návratu rodiny moderní, resp. jejího 

ideálu, který jsme právě popsali. Jedná se o nukleární rodinu, která se objevila 

v 50. letech 20. století a jejíž obraz byl idealizován v tehdejších médiích. Muži a 

ženy si v této době už byli rovnější, žena ale přesto servávala v domácnosti. 

Základem obrazu této rodiny byla romantická láska jako důvod vzniku a 

fungování jejich svazku. Giddens takovou formu rodiny chápe pouze jako 

přechodnou fázi ve vývoji této instituce. Dodnes ale nepřestala být některými 

konzervativními hlasy adorovaná (Giddens, 2000, str. 76). 

 

                 3. 5. 4. POSTMODERNÍ RODINA 

 

Struktura – variabilní, individualizovaná. 

Základní kapitál – sociální, kulturní. 

Legitimizace – nelegitimizuje. 

Role – individualizované. 

Funkce – citové. 

Autorita – individualizovaná, slabá. 

Reprezentace diskursu – masmediální. 

Mezigenerační přenos – slabý (Možný, 2006, str. 23). 

 

Dnešní rodina samozřejmě také existuje ve své nukleární formě, ovšem její 

struktura je mnohem variabilnější. Velký počet rodin se skládá pouze z jednoho 

dospělého, přibývá matek samoživitelek. A naopak i rozšířených rodin, kdy ve 

společné domácnosti kromě rodičů a dětí žijí i další příbuzní. Mnoho párů pouze 

kohabituje a v takovém nesezdaném soužití vychovává své děti. Manželství je 

monogamní – jak je to dáno zákony – ale v současnosti se jedná spíše o sériovou 

monogamii. Dominuje citový individualismus a představa romantické lásky. 

Většina rodin je patrilineární a stále také neolokální (Giddens, 1999, str. 160). 

Důraz na mimoekonomický kapitál (kulturní, sociální, symbolický) je pro 

postmoderní rodinu v informační společnosti příznačný. Hlavní důraz je kladen na 
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vzdělání. De Singley dokonce hovoří o „školním kapitálu (1999, str. 25). Ivo 

Možný zmiňuje stále existující třídní nerovnost v moderní společnosti a její 

reprodukci. Na základě knihy Zvonová křivka: Inteligence a třídní struktura 

v životě Američanů (1994) autorů Richarda J. Herrensteina a Charlese Murraye 

odhaluje ve společnosti nový fenomén – kognitivní třídy. Velmi zjednodušeně 

řečeno jde o to, že „chytří si berou chytré a mají spolu chytré děti, které chytře 

vychovávají, aby byly ještě chytřejší. Na druhé straně intelektuálního spektra je 

tomu naopak“ (Možný, 2006, str. 109). Příslušníci této třídy jsou informační 

elitou a s největší pravděpodobností i elitou společnosti třetí vlny. 

Společnosti první, druhé a třetí vlny popsali manželé Tofflerovi a ve svém 

výkladu se soustředili i na instituci rodiny. Základem třetí vlny je poznání, na 

rozdíl od kapitálu druhé vlny. Ekonomika třetí vlny se opírá o produkci mozků. 

Tofflerovi společnost třetí vlny dále popisují jako demasifikovanou, založenou na 

rozmanitosti. Úpadek rodiny podle nich začal ve chvíli, kdy přišla o většinu svých 

funkcí. „Práce se přesunula do továrny nebo do kanceláře, nemocní odešli do 

nemocnic, děti do škol, dvojice do kin. Starší lidé přešli do pečovatelských domů. 

Když se všechny tyto úkoly převedly mimo rodinu, zůstala nukleární rodina, 

kterou držely pohromadě ani ne tak funkce společně prováděné jejími členy, jako 

spíš křehká psychologická pouta, která je tak snadné zpřetrhat“ (Toffler, 

Tofflerová, 2001, str. 86). Kromě navrácení důležitých činností zpět do 

domácnosti je to právě rozmanitost, kterou musíme uznat, abychom instituci 

rodiny opět posílili. Mám na mysli i rozmanitost jejích podob. Anthony Giddens 

píše, že „otázkou není, zda budou stávající podoby rodiny modifikovány, ale kdy 

a jak“ (Giddens, 2000, str. 83). 

Rozdělení rolí v postmoderní rodině, v postmoderním manželství, již není 

tak vymezené, jako tomu bylo v rodině moderní. Instrumentální rodinnou roli 

dnes může zastávat i žena a expresivní rodinnou roli muž. Mohou se o ně rovněž 

dělit. Ženin status se od 70. let 20. století začal radikálně měnit; vliv 

feministického hnutí na instituci rodiny je nezanedbatelný. 

De Singley o dnešní rodině píše jako o rodině „citové“ a zdůrazňuje 

rodičovskou lásku, prostřednictvím které vyjadřujeme rodinnou realitu (De 

Singley, 1999, str. 24). I manželství dnes vzniká na základě vzájemné lásky a 

svobodné volby. Párová monogamní rodina stále existuje, i když se dnes jedná 

spíše o, již zmiňovanou, sériovou monogamii. Láska totiž může vyprchat a 
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jedinec si na základě stejného citu vybere jiného partnera a vytvoří s ním nový 

vztah, „založený na tom, co se někdy označuje jako ‚kongruentní láska‘. Taková 

pomíjivost je skrytou vlastností romantického ideálu“ (Goody, 2006, str. 192). 

Postmoderní rodina, pokud je jejím základem manželství, se tedy velmi 

často rozpadá. Až překvapivě často ale dochází k opakovanému manželství, které 

má zase o něco větší pravděpodobnost rozvodu. „Objevily se náznaky, že stav 

s více než třetinovou pravděpodobností rozvodu se v dohledné době stane pro 

společnosti naší civilizace stavem relativně setrvalým“ (Možný, 2006, str. 225-

226). Jedním z následků časté rozvodovosti a rozpadů rodin je i rodina s jedním 

rodičem. Je to většinou matka, protože té bývají nejčastěji svěřovány děti do péče. 

„Místo malé izolované nukleární rodiny zde máme ještě menší, roztříštěnou a 

fragmentární rodinu, která vlastně vůbec není rodinou, pokud tímto termínem 

označujeme pár žijící ve společné domácnosti se svými dětmi“ (Goody, 2006, str. 

191). Některé z funkcí chybějícího rodiče pak v neúplné rodině supluje stát. 

Stát soukromou sféru reguluje „na právní úrovni zákonem o antikoncepci, 

o přerušení těhotenství, o rozvodu a o rodičovských právech; na ekonomické 

úrovni systémem sociálního zabezpečení, důchody, podporou spoření, určitými 

dávkami, jako je příspěvek svobodnému rodiči, daňovou soustavou; na 

institucionální úrovni tím, že vychází vstříc sociálnímu požadavku rodin do školní 

docházky v mateřské škole, a tak umožňuje emancipaci matek“ (De Singley, 

1999, str. 37). Nutno podotknout, že v každém sociálním státě tato pomoc padá na 

úrodnou půdu a skutečně pomáhá, stejně jako je často zneužívána. V každém 

případě ale v době, kdy stát neúplnou rodinu pojmenoval a začal ji podporovat, 

sejmul ze svobodných matek stigma a ušetřil je podřadného postavení. De Singley 

ještě dodává, že ideál postmoderní rodiny – individualizace – a jeho naplňování 

prostřednictvím zásahů státu, rodinám přináší spíše problémy a nestabilitu (De 

Singley, 1999, str. 38). 

Jaká je tedy postmoderní rodina? Je označení „postmoderní“ začátek jejího 

konce? Anthony Giddens vymezuje tři hlavní oblasti, „ve kterých emocionální 

komunikace, a tedy intimita, nahrazuje starší pouta, která vázala osobní životy lidí 

k sobě navzájem“ – oblast sexuálních milostných vztahů, vztahů mezi rodiči a 

dětmi a přátelství (Giddens, 2000, str. 79). Základní podmínkou intimity je mu 

otevřenost, spočívající v otevírání se druhému a konstruující tzv. čistý vztah. Ten 

je plně demokratický a Giddens tak hovoří o emoční demokracii, jako o 
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konstituujícím prvku postmoderní rodiny. Dále činí rozdíl mezi romantickou a 

splývající láskou. Romantická láska závisí na projektivní identifikaci, je v rozporu 

s otevřeností. Ta je pak vlastní splývající lásce, která je aktivní a neadoruje osobu, 

nýbrž vztah. Romantická láska prý byla výsadou žen, splývající láska je uměním 

žen i mužů a nemusí být heterosexuální (Možný, 2006, str. 246). 

Rodina není na konci své existence, jen bude měnit svou podobu. Stejně 

tak manželství, které „…už není ekonomickou institucí, ale jako virtuální závazek 

může pomoci stabilizovat jinak křehké vztahy. A jestliže se to týká 

heterosexuálních vztahů, musí to platit i o vztazích homosexuálních“ (Giddens, 

2000, str. 83). 

Tento citát jsem nevybrala náhodou. Týká se našeho tématu a zároveň 

potvrzuje dění ve společnosti. Přesto, že narůstá počet párů, které žijí 

v nesezdaném soužití, mnoho lidí stále do manželství vstupuje. Neztratilo totiž 

svou symbolickou funkci. Touhu po takovém svazku v minulých desetiletích 

projevily i páry gayů a leseb. Je tedy pravděpodobné, že instituce manželství je 

natolik zakódovaná v naší kulturní evoluci, že jen tak nevymizí. Stejně tak i touha 

po dětech, po reprodukci našich genů, idejí a lásky.  

Gay organizace v České Republice sice oficiálně nehovoří o možnosti 

adopcí dětí páry osob stejného pohlaví, jak ale vyplývá ze situace v několika 

evropských státech (Norsko, Švédsko, Nizozemí, Belgie, Španělsko) i gayové a 

lesby takovou touhu pociťují a může jim být vyhověno. Konec této kapitoly bude 

věnován homoparentalitě. Ještě před tím však zmíním chyby ve výchově, kterých 

se může dopustit kterýkoli rodič a jejich důsledky pro dítě. Neméně zajímavé 

bude i shrnutí možností adoptivní a pěstounské péče a situace dětí, umístěných 

v ústavní výchově. 
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            3. 5. 5. CHYBY V RODINNÉ VÝCHOVĚ 

 

Funkční rodina, neboli rodina neklinická, se v první řadě soustředí na 

výchovu dětí a na druhém místě na uspokojování potřeb svých dospělých členů. 

Zkušený pozorovatel pozná, zda rodina, kterou má před sebou, je rodinou funkční 

nebo dysfunkční. U členů funkční rodiny je znát vzájemný respekt, kdy je 

jedinečnost jednotlivců hodnocena pozitivně a potřeba jejich soukromí a 

vzájemného sdílení je v rovnováze. Komunikace funkční rodiny zahrnuje dialog a 

humor a je otevřená. Dále je zde možno pozorovat pozitivní emoční projevy. 

Matoušek potom, citujíc Beaverse47, mezi funkčními (optimálními) a 

dysfunkčními rodinami rozeznává rodiny adekvátní a průměrné. Rozdělení rolí na 

mužskou a ženskou je v adekvátní rodině striktní. Muž rodinu živí, žena se věnuje 

hlavně práci v domácnosti a ze sexuálního styku, i když bývá pravidelný, nemá 

takové potěšení, jako muž. Naproti tomu v rodině optimální je sexuální styk 

variabilnější a stýká více potěšení oběma aktérům. Rozdělení rolí je pružnější, 

přestože i zde se o materiální zabezpečení rodiny stará spíše muž. Ovšem ještě 

k tomu se výrazněji angažuje ve výchově dětí a kromě materiální se stará i o 

emocionální podporu rodiny. Rodiče v obou typech rodin vnímají výchovu dětí 

jako prioritu a nejsou lhostejní ani k potřebám širší rodiny (Matoušek, 2003, 148-

151). 

Výchova na první pohled negativní se na dítěti dříve či později určitě 

projeví. Někdy se s jejími důsledky jedinec potýká po zbytek svého života. 

Nejčastější „negativní výchovné postoje rodičů“ reprezentuje výchova zavrhující 

a výchova zanedbávající. Výchova zavrhující se nejčastěji týká dětí nechtěných 

nebo těch, které nesplňují rodičovská očekávání. Důsledky této výchovy bývají 

pro jedince osudové. Je však těžko rozpoznatelná, protože většinou existuje ve své 

skryté formě. Výchova zanedbávající také nemusí být zjevná. Pohybuje se od 

„pouhého“ zanedbávání citových potřeb dítěte po těžké a celkové zanedbávání. 

Často se objevuje v souvislosti s těžkou ekonomickou situací rodiny (Novotná, 

1994, str. 76-77). 

I extrémně pozitivní výchovné postoje rodičů mohou být v některých 

případech spíše ke škodě než k užitku pro vývoj dítěte. Je to například výchova 

                                                 
47 Beavers, W. R.: Healthy, Midrange and Severly Dysfunctional Families, In: Walsh, F. (ed.): Normal family 
Processes, New York, Guilford Press, 1982 
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rozmazlující, kdy je dítě nekriticky zbožňováno. Výchova úzkostná a přehnaně 

ochranářská, která dítěte zbavuje odpovědnosti, jedince do života také adekvátně 

nepřipraví, stejně jako výchova protekční. Důsledkem perfekcionalistické 

výchovy může sice být vysoký výkon v plnění například školních povinností, 

ovšem i jeho velký pokles. Tato výchova bývá provázena citovou deprivací dítěte 

(Novotná, 1994, str. 77-78). Všechny tyto výchovné postoje mohou být rodiči 

vnímány jako ty nejlepší možné pro jejich potomka, ale v konečném důsledku 

bývají spíše kontraproduktivní. 

Pokud je chování rodičů k dětem neosobní, prosté citu, nesouhlasné, často 

trestající nebo manipulativní, přispívá také k antisociálnímu chování 

dospívajících. „Zjistilo se, že za větší část antisociálního…chování dospívajících 

jedinců odpovídá vztah rodičů k dítěti“ (Koukolník, Drtilová, 2006, str. 190). 

Důvodem, proč jsem tyto typy výchovy zmiňovala, je poukázání na fakt, 

že i úplná rodina, kde rodičovský pár tvoří žena a muž, nemusí svými 

výchovnými postoji přispívat ke zdárnému vývoji dítěte. Ovšem takové dítě 

alespoň má rodiče, kteří se na jeho výchově chtějí podílet. O mnoho složitější 

výchozí podmínky má pak dítě vyrůstající v dětském domově.  

Důsledkem ústavní výchovy může být rozvoj antisociální osobnosti. Děti 

pocházející zejména z kojeneckých ústavů bývají z nedostatku podnětů často 

deprivovány. „Děti, které v ústavu prožily delší dobu, byly podstatně více stažené 

do sebe, neodpovídaly na podněty z okolí, chovaly se stereotypně, například se 

kývaly. ..Tyto děti vytvářejí zcela povrchní citové vazby, přitom potřeba vazby u 

nich má nutkavý charakter, takže na sebe trvale, za jakoukoli cenu strhují 

pozornost. U mnohých z nich se projevují známky dětské deprese…“ (Koukolník, 

Drtilová, 2006, str. 188). Jedním z hlavních důvodů takového chování bývá stres. 

Dítě, pobývající v kojeneckém ústavu tedy nemá možnost získání základní 

důvěry, o které Erikson říká, že je nutno ji udržovat po celý život (Erikson, 2002, 

str. 227). 

Koukolník s Drtilovou citují významnou práci českých autorů48 věnovanou 

osobám, které prošly některou z forem ústavní nebo náhradní rodinné péče. Ze 

studie vyplývá, že osoby, které vyrůstaly v dětských domovech mají nízké skóre 

sociální integrace, nízkou úroveň dosaženého vzdělání i nynějšího zaměstnání a 

                                                 
48 Matějček, Z., Bubleová, V., Kovařík, J.: Pozdní následky psychické deprivace a subdeprivace, Praha, 
Psychiatrické centrum, 1997 
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špatně zvládají společenské vztahy. Naproti tomu u dětí z individuální pěstounské 

péče a z SOS dětských vesniček „nebyly zjištěny podstatné rozdíly ve skóre 

sociální integrace. Děti z individuální pěstounské péče žily v průměru ve vlastních 

rodinách déle, vykazovaly nejvyšší životní spokojenost“ (Koukolník, Drtilová, 

2006, str. 189). 

Na konci roku 2005 bylo v ČR 37 kojeneckých ústavů s 1987 místy. 

Přijato bylo 1847 dětí. Celých 54% ze sociálních důvodů. 24% ze zdravotně-

sociálních důvodů, kdy děti kvůli svému postižení nevyrůstají v rodině, ačkoli 

nevyžadují trvalou a dlouhodobou ošetřovatelskou péči a 21% ze zdravotních 

důvodů na straně dítěte nebo rodiče. Propuštěno bylo 1812 dětí, z toho 48% do 

vlastní rodiny, 36% do náhradní rodinné péče, 9% do dětského domova, 2, 6% do 

ústavů sociální péče a necelých 5% jinam, například do Klokánků. Téměř 

polovina těchto dětí strávila v kojeneckém ústavu více než 6 měsíců (ÚZIS ČR, 

2006). Pro pozdější vývoj možná nejdůležitějších 6 měsíců života. 

V roce 2002 žilo ve 131 dětských domovech v ČR 4594 dětí, do péče 

budoucích osvojitelů bylo svěřeno 464 dětí, do pěstounské péče 863, přičemž bylo 

evidováno 752 žadatelů o osvojení a 2369 žadatelů o svěření dítěte do pěstounské 

péče (Adopce.com). Svěřování dětí do náhradní rodinné péče49 se řídí zákonem 

danými pravidly a pro budoucího rodiče či pěstouna představuje dlouhodobý 

proces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
49 „Náhradní rodinná péče – forma péče o děti, které nemohou být z nejrůznějších důvodů vychovávány ve 
vlastní rodině – nejčastější formou je ústavní péče. 
Ústavní výchova – forma péče o děti, které nemohou být ze závažných důvodů vychovávány ve vlastní rodině 
nebo jejichž výchova je vážně ohrožena nebo vážně narušena. Ústavní výchovu nařizuje soud. 
Náhradní rodinná péče – forma péče o děti, kdy je dítě vychováváno ‚náhradními‘ rodiči v prostředí, které se 
nejvíce podobá životu v přirozené rodině. Tou je u nás zejména osvojení (adopce) a pěstounská péče. 
Kojenecký ústav, dětský domov – ústavní prostředí pro náhradní výchovu dětí, které z různých důvodů nemohou 
být vychovávány v rodině“ (Adopce.com) 
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      3. 5. 6. NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE 

 

V České republice jsou děti svěřovány do dvou typů náhradní rodinné 

péče: osvojení (adopce) a pěstounská péče. 

Existují dva typy pěstounské péče: individuální, která probíhá v běžném 

rodinném prostředí a skupinová, kdy dítě vyrůstá v tzv. zařízeních pro výkon 

pěstounské péče nebo v SOS vesničkách. Pěstounská péče je „státem garantovaná 

forma náhradní rodinné péče, která zajišťuje hmotné zabezpečení dítěte i 

přiměřenou odměnu těm, kteří se ho ujali“ (Adopce.com). Je vhodná zejména pro 

děti, které nemohou být osvojeny a to buď ze zdravotních důvodů anebo ze 

sociálních důvodů – často se jedná o děti starší nebo o sourozenecké skupiny. 

Tento svazek končí zletilostí dítěte (tamtéž). 

Osvojení je institut rovnocenný rodičovství a řídí se zájmem a blahem 

dítěte. Zájem dítěte lze charakterizovat jako uspokojování jeho fyzických a 

psychických potřeb (Novotná, Průšová, 2004, str. 129). I osvojení má dvě podoby: 

prosté, zrušitelné, kdy v rodném listu dítěte zůstávají jeho biologičtí rodiče a 

nezrušitelné, limitované minimální věkovou hranicí osvojeného dítěte (1 rok). 

V tomto případě jsou osvojitelé zapsáni v matrice jako rodiče dítěte 

(Adopce.com). 

Pokud si manželé či jednotlivec chtějí osvojit dítě, postup je následující. 

Nejprve musí podat žádost na příslušném úřadě a spolu s ní i doklad o státním 

občanství nebo povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu na území ČR, 

potvrzení o svém zdravotním stavu, potvrzení o své finanční situaci a výpis 

z trestního rejstříku. Dále jsou žadatelé povinni absolvovat psychologické 

vyšetření. Jsou-li příslušným krajským úřadem vytipováni jako vhodní osvojitelé 

konkrétního dítěte a rozhodnou-li se i oni k jeho osvojení, je jim dítě předáno do 

tzv. preadopční péče. Preadopční péče trvá tři měsíce a po uplynutí této doby 

mohou rodiče požádat o svěření dítěte do vlastní péče (tamtéž). 

Podle zákona o rodině mohou o zrušitelné osvojení zažádat manželé i 

jednotlivec, kteří zaručují způsobem života, že osvojení bude prospěšné jak pro 

dítě, tak pro společnost. Jako společné dítě mohou někoho osvojit pouze manželé. 

U nezrušitelného osvojení může jednotlivec dítě osvojit pouze v případě, uzná-li 

soud, že existují předpoklady, že toto osvojení bude plnit svoje společenské 

poslání. Zákon dává u nezrušitelného osvojení přednost manželům. Dále přichází 
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v úvahu jeden z manželů, který žije s některým s rodičů dítěte v manželství, a 

nebo pozůstalý manžel po rodiči nebo osvojiteli dítěte (Holub, Nová, 2002). 

Osvojit dítě nemůže osoba, která žije v registrovaném partnerství. 

Tato opatření se netýkají pěstounské péče a bylo jen otázkou času, kdy o ni 

požádá i pár osob stejného pohlaví, žijící v trvalém svazku. V tisku se již o 

jednom takovém páru v únoru letošního roku objevila zpráva a podle příslušné 

sociální pracovnice je jejich případ projednáván, jako jakýkoliv jiný (Kubálková, 

Švihel, 2007). 
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           3. 5. 7. HOMOPARENTALITA 

 

Státy, kde mají páry osob stejného pohlaví možnost adopce, jsem již 

jmenovala v předchozím textu. Česká republika k nim nepatří a adopce ani nejsou 

prioritou našich nejvýznamnějších gay organizací. To ovšem neznamená, že 

gayové a lesby po dětech netouží. Lze konstatovat, že o možnostech společné 

výchovy dětí otevřeněji hovoří spíše české lesbické organizace. 

Stejnopohlavní páry i u nás už dávno děti vychovávají a ani zákon o 

registrovaném partnerství to nezakazuje. Naopak, má-li jeden z partnerů vlastní 

nebo osvojené dítě (osvojené samozřejmě před vstupem do partnerství), přechází 

vyživovací povinnost a povinnost podílení se na výchově i na druhého partnera.  

Někteří gayové a lesby tolik toužili po dítěti, že si je pořídili přirozenou 

cestou a nyní je vychovávají sami, ve střídavé péči s druhým biologickým 

rodičem a nebo se svým partnerem či partnerkou. Pokud dítě vychovávají se svým 

partnerem nebo partnerkou a z nějakého důvodu se o ně nemohou dále starat, 

přijde dítě většinou i o druhého „rodiče“, jelikož ten k němu nemá žádnou legální 

vazbu. I to je jeden z důvodů, proč Americká pediatrická akademie podpořila roku 

2002 zavedení legislativy umožňující adopci dětí spolumatkou dětí narozených 

v lesbických párech (Golombok, 2002). Roku 2004 pak Americká psychiatrická 

asociace podpořila manželství osob stejného pohlaví a rovněž zpřístupnění adopcí 

těmto párům (Willenz, 2004).  

V některých případech je rodičovství gayů i důsledkem matrimoniální 

adaptace (Brzek, 1999) – většinou se jedná o osoby, které dosáhly dospělosti ještě 

před převratnými změnami ohledně akceptace homosexuality společností. 

Nyní se obraťme k názorům, které homoparentalitu vylučují. Ti, kdo je 

zastávají, jmenují většinou tyto tři důvody, proč gay  a lesbickému rodičovství 

bránit. Prvním je obava o tradiční rodinu. I proto jsem skutečné tradiční rodině i 

té, kterou mají odpůrci homoparentality na mysli, věnovala ve své práci tolik 

prostoru. Některé aspekty této rodiny už vůbec neexistují, některé naopak 

přetrvávají, i když v jiných podobách. Avšak ve svém ideálu už tato rodina 

neexistuje více než třicet let a jako taková se ani nemůže vrátit. Musela by se 

změnit celá společnost a ženy by se musely vzdát mnoha svých práv. Přesto, že u 

těchto společenských změn již asistovalo gay hnutí, rozhodující jistě nebylo.  
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Neexistence jednoho ze vzorů, mužského či ženského, pro dítě 

vychovávané stejnopohlavním párem – to je další z důvodů, proč mnoho lidí 

s homoparentalitou nesouhlasí. A je to velmi logická připomínka. Dítě v rámci 

socializace také přebírá vzory chování týkající se jeho biologického pohlaví a 

potažmo genderu a rovněž se učí, jak se chovat ve styku s jedincem opačného 

pohlaví (Matoušek, 2003; Matějček, 1996; Vágnerová, 1997). Dítě však 

genderové vzory nepřebírá pouze od svých rodičů, ale i v širší rodině, ve svém 

okolí, například ve skupině vrstevníků a také z médií. Již jsem zmiňovala 

množství rodin s jedním rodičem v naší společnosti. I těmto dětem jeden ze vzorů 

chybí. Neexistence partnera ani nebrání státu, aby jednotlivci umožnil osvojení 

dítěte nebo mu je svěřil do pěstounské péče. 

Odpůrci této formy rodičovství se dále obávají, že i když nebude narušen 

zdravý vývoj dítěte a dítě nebude trpět doma, bude trpět ve škole a ve své 

vrstevnické skupině a jeho vývoj bude tedy narušen stejně. I tento argument je 

logický. Záleží na stavu společnosti, na ostatních rodičích a také na škole, bude-li 

dítě rodičů téhož pohlaví šikanováno. Šikana je na našich školách rozšířená a 

mnohé z dětí se jí nevyhnou již nyní. Dle mého názoru doba, vhodná pro 

homoparentalitu, i v naší zemi pomalu dozrává. 

Pro umožnění adopcí párům osob téhož pohlaví mluví stále vysoký počet 

dětí umístěných v ústavní péči, zejména v kojeneckých ústavech. Je dokázáno, že 

vztah s matkou je v prvních měsících života dítěte klíčový. Matka může být 

nahrazena „trvalou náhradou mateřské postavy“ (Možný, 2006, str. 82), někým, 

kdo o dítě trvale pečuje. Ústavní péče takovou náhradou být nemůže.  

Fakt, že někteří lidé nechtějí mít a vychovávat děti, již západní společnost 

přijala. I rodičovství je dnes otázkou volby. Dodejme, že by tato volba měla být 

uvědomělá. Než však k tomuto posunu došlo, mnoho lidí nedokázalo fakt, že 

někdo necítí mateřský nebo reprodukční pud, přijmout. V současnosti zase někteří 

nechápou, jak může gay nebo lesba toužit po rodičovství, instituci spojené 

výlučně (minimálně do doby, než se objevila možnost asistované reprodukce) 

s heterosexualitou. Podle výzkumu společnosti RCA Research z dubna letošního 

roku by adopci dětí homosexuálními páry povolilo 37% Čechů (ČTK, 2007). 

Zatím. Rodina stále zůstává jednou ze zakládajících institucí společnosti, ale její 

formy se proměňují. 
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      4. HOMOSEXUALITA  A  KULTURA 

 

Neexistuje zřejmě společnost, která by nějakým způsobem, nějakými 

pravidly neregulovala sexuální život svých členů. František Vrhel osvětluje rozdíl 

mezi sexualitou a sexuální kulturou ve své Antropologii sexuality. Nejprve 

definuje sexualitu pomocí slov Suzane G. Frayserové: „Lidská sexualita, to je 

systém sestávající z biologických, sociálních, kulturních a psychologických 

atributů, které se navzájem překrývají a prolínají, produkujíce sexuální vzrušení 

nebo orgasmus, a které, ač nikoli nutně, jsou spjaty s reprodukcí“. Sexuální 

kultura je pak „…komplex vzorců, jež tvarují, strukturují a kontrolují veškeré 

projevy sexuality, a to od narození do smrti u všech členů společenství. ..Každá 

sexuální kultura je jištěna v dvojím ohledu, jsouc jednak zakotvena v možnostech 

a omezeních biologického dědictví, jednak vázána vnitřní soudržností a logikou 

(pokud něco takového existuje) dané kultury jako celku“ (Vrhel, 2002, str. 15). 

V první části tohoto oddílu se zaměřím na sexuální život přírodních 

společností a kmenů, obývajících  melanéské ostrovy. Nalezneme zde 700 – 1000 

různých kultur a na 2000 jazyků (Herdt, 1984). Gilbert H. Herdt se ve svém 

sborníku pokusil klasifikovat tyto kultury a zaměřil se přitom na iniciační obřady 

jejich příslušníků. U mnoha kultur této oblasti našel v rámci těchto obřadů několik 

forem ritualizované homosexuality. 

Pedagogické pederastii v klasickém Řecku jsem již věnovala kapitolu ve 

druhé části své práce. I tuto homosexuální pedagogiku bychom mohli vnímat 

jako, svého druhu, iniciaci. Přechod z věku chlapce do věku muže.  

Dříve se někteří antropologové domnívali, že z popisu preliterárních kultur 

můžeme usuzovat, jaký byl život pravěkých společenství. Dnes již víme, že i 

preliterární kultury prošly nesmírně dlouhým kulturním vývojem, že 

nestagnovaly. Náboženství, mýty a rituály těchto kultur jsou tedy podloženy 

staletími utvrzování, praktikování a opakování. Podívejme se nejdříve na instituci 

iniciačního rituálu obecně. 

 

       4. 1. INICIAČNÍ OBŘADY 

 

Francouzský filozof, sociolog a etnolog Lucien Lévy-Bruhl popsal myšlení 

příslušníka preliterární společnosti jako prelogické a mystické. „Podle Lévy-
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Bruhla se primitivní myšlení opírá o jiné principy než myšlení moderního 

člověka. To údajně vede k tomu, že primitivní člověk vnímá a interpretuje svět 

jinak nežli my“ (Soukup, 2004, str. 456). To, co je pro člena západní kultury 

pouhým znamením nebo symbolem, znamená pro primitivního člověka 

nejreálnější skutečnost (Vodička, 1971).  

Rumunský komparativní religionista Mircea Eliade se ve svém díle 

Posvátné a profánní věnuje výkladu pojmu hierofanie. Hierofanií rozumí akt, 

kterým se projevuje posvátné, kterým se ukazuje jako něco zcela odlišného od 

profánního. Pro náboženského člověka se může celý Kosmos stát hierofanií. 

Realita, to co je skutečné, je v očích náboženského člověka přesné opakování 

nebeského archetypu. Proto jediný skutečný prostor je prostor posvátný a jediný 

skutečný čas je mytický Pračas, do kterého může archaický člověk volně 

přecházet z času běžného. Právě k tomu slouží rituály, během kterých se znovu 

„odehrávají“ mýty o stvoření světa. Svět tak znovu vzniká, znovu se odehrává 

prvotní událost, před kterou nebylo ani světa, ani času. Nejvyšší theofanie – 

vtělení Boha – se v hierofanii omezuje a „přijímá historický úděl“ (Eliade, 1998, 

str. 108). 

Klasickou prací, zabývající se iniciačními obřady, jsou Přechodové rituály 

francouzského folkloristy Arnolda van Gennepa. Podle něho mají všechny 

přechodové rituály, které vždy znamenají pro jedince změnu sociálního statusu, tři 

fáze: odloučení, pomezí a přijetí. „V první fázi je účastník rituálu (jednotlivec či 

skupina) oddělen od symbolů a zvyků, které byly spjaty s jeho předcházejícím 

statusem. Ve druhé fázi, vyznačující se odosobněním a dvojznačností, se účastník 

rituálu ocitá v prahovém období, jež víceméně postrádá rysy minulého i 

budoucího sociálního statusu. V mnoha kulturách je tento stupeň přechodu spojen 

s těžkými a bolestivými zkouškami. Ve třetí fázi dochází k opětovnému začlenění 

účastníka rituálu do společnosti a uvedení do nového statusu, vymezeného jasně 

stanovenými právy a povinnostmi“ (Soukup, 2004, str. 536). 

Iniciační rituál tedy znamená pro jedince změnu jeho sociálního či 

náboženského statusu. Mircea Eliade iniciaci vnímá jako „ontologickou změnu 

existenciálního režimu“ a dodává: „Z rozmanitých kategorií iniciace je zvláště 

důležitá iniciace v pubertě, a to proto, abychom pochopili premoderního člověka. 

Tam, kde existují rituály přechodu, jsou všichni mladí z kmene povinni jimi 
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projít“ (Eliade, 2004, str. 4). Nyní se tedy zaměřím na stručný popis iniciačních 

obřadů, které musí podstupovat dívky ve vybraných preliterárních společnostech. 

 

        4. 1. 1. INICIACE DÍVEK 

 

Dívčí přechodové rituály přichází s jejich pubertou, s první menstruací. 

Dívky jsou tedy iniciovány individuálně. V dívčí iniciaci je nejpodstatnější fáze 

první, a to fáze odloučení. Mircea Eliade má za to, že fáze liminality ani přijetí u 

žen nejsou v preliterárních společnostech nezbytné, neboť dívky jsou 

připravovány pouze na roli matky a nepřebírají žádná poselství a mýty, týkající se 

kmene (Eliade, 2004). Víme o minimu případů, kdy jsou dívky ve fázi liminality 

nuceny projít například fyzickým trýzněním. Platí pro ně však potravinová tabu a 

občas jsou nuceny delší dobu hladovět (Frazer, 1994). Některé společnosti také 

provádějí ženskou obřízku50. 

O dívčích iniciacích máme mnohem méně zpráv, než o iniciacích chlapců. 

Přestože všechny preliterární společnosti zaujímají k menstruační krvi (většinou 

negativní) stanovisko, nebývají v nich dívky a ženy izolovány při každé 

menstruaci. Někdy však jejich iniciace obsahuje několik stupňů. Mircea Eliade 

popisuje rituál kmene Yao, kdy iniciace začíná první menstruací, prohlubuje se 

prvním těhotenstvím a končí porodem. „Odhalení, že je stvořitelkou v rovině 

života, je pro ženu náboženskou zkušeností nepřevoditelnou do termínů mužské 

zkušenosti“ (Eliade, 2004).  

Dívky jsou při prvních známkách puberty nebo s první menstruací 

oddělovány od ostatních, jelikož pro mužské členy společnosti by i samotný 

pohled na dívku s menarché51 znamenal hrozbu. James G. Frazer hovoří o 

„hluboce zakořeněném strachu“ primitivního člověka z menstruační krve. Bojí se 

jí prý stále, zejména pak, když se u dívky objeví poprvé (Frazer, 1994, str. 520). 

V mnoha společnostech je dívkám ve fázi oddělení zapovězeno dotknout 

se země – proto bývají podlahy ženských domů vystlány – a nesmí na ně svítit 

slunce. Někde musí dívky trávit veškerý čas v závěsných sítích nebo nosit 

                                                 
50 Introcise - umělé rozšiřování vaginálního otvoru. 
    Infibulace – bývá spojena s excisní klitorisu, následované resekcí a zašitím labiálních stěn vulvy; výsledkem         
    je padesátiprocentní redukce vaginálního otvoru. 
    Klitoridektomie – odstranění, ablace části nebo celého poštěváčku (Vrhel, 2002, str. 72-73). 
 
51 Menarché – první ženina menstruace. 
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speciální oděv. Doba jejich odloučení variuje od tří dnů do několika měsíců nebo 

dokonce let (Eliade, 2004; Frazer, 1994; Vodička, 1971).  

Přestože některá opatření, předepsaná v dívčím přechodovém rituálu, 

vypadají velmi tvrdě, tyto obřady nejsou tak dramatické jako iniciace chlapců. Ve 

většině preliterárních společností jsou chlapci zasvěcováni do mysterií a přebírají 

obrovskou zodpovědnost. 

 

             4. 1. 2. INICIACE CHLAPCŮ 

 

Vraťme se nyní ještě jednou k popisu přechodových rituálů. Skotský 

antropolog Victor W. Turner se podrobně věnoval prahové fázi těchto obřadů. 

„Vlastnosti prahovosti (liminality) či ‚osob na prahu‘ jsou nutně nejasné. Tento 

stav a tyto osoby unikají klasifikační síti, která za běžných podmínek určuje 

postavení v kulturním prostoru. Bytosti na prahu nejsou ani ryba, ani rak, nenáleží 

k postavením vymezeným zákony, zvyklostmi, konvencemi a obřady. Jejich 

neurčité rysy jako takové jsou v mnoha společenstvích, jež ritualizují sociální a 

kulturní přechody, vyjádřeny velkým bohatstvím symbolů. Prahovost je tak často 

připodobňována k smrti, návratu do matčiny dělohy, zneviditelnění, temnotě, 

bisexualitě, divokosti a zatmění slunce a měsíce“ (Soukup, 1996, str. 246). Ke 

stručnému osvětlení iniciačních obřadů, při kterých fáze liminality symbolizuje 

smrt, návrat do matčiny dělohy a bisexualitu, si vezmu na pomoc díla Mircea 

Eliadeho. 

 Už tím, že jsou chlapci odděleni od matky, zažívají určitou zkušenost 

smrti, jelikož jsou zároveň odděleni od profánního (mateřského) světa a 

„…násilně  vrženi v neznámý svět, kde je možné vycítit z hrůzy přítomnost 

božských bytostí. ..Přechod z profánního do posvátného světa nutně zahrnuje 

jistou zkušenost smrti: umírá se určitému způsobu existence pro to, abychom 

mohli přistoupit k jinému“ (Eliade, 2004, str. 25). Iniciovaný chlapec po rituální 

smrti vstupuje do nového způsobu bytí, který je těm, kteří takovou zkouškou 

neprošli, zapovězený. Chlapci bývají „usmrcováni“ rozmanitými způsoby, z nichž 

některé jsou velmi bolestivé. Projít těmito útrapami znamená naučit se odolnosti a 

statečnosti. Procedury jako „…kousání mravenci, pobyt v kouřové chýši, 

bolestivé tetování různých částí těla, často i obličeje, upilování a vyrážení zubů, 

propichování nosní přepážky, boltců, usekávání prstů…znázorňují u některých 



 71 

kmenů, že novic zemřel a je necitlivý jako mrtvola“ (Heyrovská, Jonáš, 1971, str. 

29). Turner dodává, že novic je často označován jako bytost bez ničeho, je 

degradovaný, chová se poníženě nebo pasivně. Tato přechodná pokora je ale 

velmi důležitá, neboť „…kdo je vysoko, musí též zakusit, jaké to je být nízko“ 

(Soukup, 1996, str. 247). A novic se poté skutečně dostane vysoko: ze svého 

dosavadního profánního světa vstoupí do světa posvátného.  

Iniciace prostřednictvím návratu do dělohy Eliade dělí do dvou typů. Ten 

první, „snadný“, je založen na mystériu iniciačního porodu. Druhý typ, 

„dramatický“, je obohacen o iniciační zkoušku, která může být dokonce životu 

nebezpečná. „Všechny formy této nebezpečné regrese ad uterum charakterizuje 

to, že ji hrdina podniká zaživa a ve své dospělosti, čili neumírá ani se nenavrací 

do embryonálního stavu“ (Eliade, 2004, str. 88).  

U preliterárních společností jde v těchto obřadech o neustálé obnovování 

času. Stejně jako v rituálech, konajících se u příležitosti svátku Nového roku, 

kterými si jejich členové opakují a zpřítomňují to, co se stalo „na počátku věků“. 

To, že se příroda obnovuje, vnímají jako její smrt a následné znovuzrození, a 

stejně tak jejich svět je znovu tvořen a člověk se každoročně stává součástí tohoto 

stvoření. Znovu se začleňuje do původního času, do „Pračasu“, před kterým žádný 

čas neexistoval (Eliade, 1993). 

Univerzální bisexualita, nebo androgynie, je u některých přírodních národů 

středem jejich společenského a náboženského života. Tato představa vychází 

z přesvědčení o počáteční jednotě člověka. Je to „představa o univerzální 

bisexualitě, nezbytném důsledku představy o boží bisexualitě jako vzoru a 

principu veškeré existence“ (Eliade, 1997, str. 87). Tato androgynie prostupuje 

celou jejich kulturou. Je spojena s bohy52, přírodními jevy, věcmi i lidmi. 

Domorodci jsou přesvědčeni, že jsou všichni dvoupohlavní, přičemž u mužů 

převládá mužský charakter a u žen zase ženský. Na mužské a ženské dělí také 

části lidského těla. A tak protáhlé a pevné části mají pro ně charakter mužský a 

naopak ženský charakter mají všechny části těla, které jsou kulaté a oválné. Obraz 

nebo symbol vagíny představuje v myslích domorodců celou ženu a obraz falu 

symbolizuje zase celého muže (Vodička, 1971, str. 38). 

                                                 
52 „Mnoho božstev bylo a je nazýváno ‚Otec a Matka‘. Bylo to znamení jejich tvořivých sil. Je i pravděpodobné, 
že některé ‚božské dvojice‘ vznikly později z původního androgynního boha či zosobněním jejich znaků“ 
(Eliade, 1997, str. 89). 
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Při iniciačních obřadech potom usilují o opětovné spojení muže a ženy 

v jedno. M. Eliade takové obřady nazývá rituální androgynizací a dodává, že „…u 

mnoha přírodních národů obsahuje zasvěcení dospívajícího předběžnou 

androgynizaci nového člena…člověk se nemůže stát dospělým dříve, než pozná 

existenci obou pohlaví současně“ (Eliade, 1997, str. 90). V rámci iniciačních 

rituálů se proto u chlapců přikračuje například k vyražení zubu, neboť vzniklá 

mezera symbolizuje vulvu a tím i ženu (Vodička, 1971, str. 40), nebo k rituální 

obřízce chlapcova penisu. 

 Způsobů, jakými se obřízka provádí, existuje hned několik: od obříznutí 

předkožky až po nařezávání spodní strany penisu po celé jeho délce až k močové 

trubici. Pravděpodobných vysvětlení chlapecké obřízky je také více: může to být 

korunování snahy o odtržení od mateřského světa (Bourdieu, 2000) a to tím, že se 

z těla vyžene špatná krev, nashromážděná v těle iniciovaného od doby, kdy se 

nacházel v matčině lůně (Eliade, 2004); podle Freuda „se jedná o symbolickou 

kastraci syna a předehru pro oidipovské drama“ (Murphy, 1998, str. 188). Další 

výklad obřezávání se opírá o hypotézu, že tím, že se penis nařízne nebo obřeže, 

bude představovat jak mužské tak ženské orgány zároveň a novic tím zakusí pocit 

počáteční androgynní53 dokonalosti a celosti (Eliade, 2004; Vodička, 1971). 

 Takto je vysvětlována i rituální pederastie, která se odehrává u některých 

přírodních národů. Eliade ve svém výkladu rituální androgynizace homosexuální 

chování odůvodňuje tím, „že noví členové zastávají během zasvěcujícího poučení 

obě pohlaví“ (Eliade, 1997, str. 90). Cílem má být vždy poznání původní 

dokonalosti a úplnosti, poznání toho, jak tomu bylo na počátku.  

Tyto iniciační rituály, kdy je chlapec nucen – po odloučení od matky – se 

sexuálně stýkat s jiným mužem, mohou mít však i jiné zdůvodnění. V některých 

kulturách takové chování zpečetí přechod chlapce do světa mužů. Jedině tím, že 

přijal semeno muže, stane se sám mužem. Tím, že přijal semeno válečníka, krále 

nebo šamana, dostal něco z jeho síly, moudrosti a schopností. Ve společnostech, 

kde se tyto přechodové rituály praktikují, je pro mladého muže nezbytné iniciací 

projít. Kdyby tak neučinil, nikdy by se nestal plnoprávným členem své 

společnosti a nemohl by se na jejím životě nijak podílet. 

 

                                                 
53 Androgynie – pohlavní obojetnost. 
    Androgynní – nesoucí znaky ženského i mužského pohlaví (Vrhel, 2002, str. 57). 
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 4. 1. 3. RITUALIZOVANÁ HOMOSEXUALITA V MELANÉSII 

 

Homosexuální chování v rámci chlapeckých iniciačních obřadů v Melanésii 

popsal ve svém sborníku Ritualized Homosexuality in Melanesia americký 

antropolog Gilbert H. Herdt. Upozorňuje na to, že naše západní normy se na toto 

chování nedají aplikovat, že muži praktikující ritualizovanou homosexualitu 

(Herdtův termín) v melanéských kulturách, nejsou homosexuálové. Sexuální akty 

v těchto společnostech je nemožné definovat jinak, než v rámci celého 

semiotického systému. Heterosexuální styk v očích těchto domorodců vytváří jaro, 

symbolizuje znovuzrození. Homosexuální styk má posilovat válečníky a udělat 

z chlapců muže (Herdt, 1984). 

Důležitou komoditou ritualizované homosexuality je semeno, které cirkuluje 

uvnitř skupiny. Semeno představuje mužskou sílu, je chápáno jako vzácný zdroj 

individuálního růstu a v mnoha melanéských společnostech definuje meziskupinové 

vztahy. K jeho výměně dochází skrze iniciační rituály a jedná se o exkluzivně 

mužský fenomén. Rituální iniciace zde definují sociální růst. V období, kdy jsou 

chlapci inseminováni, jsou separováni od žen a smí se sexuálně stýkat pouze s jim 

nadřazenými muži, kteří mají inseminaci již za sebou. Tyto styky mají velmi přísná 

pravidla a muži mají zakázáno měnit sexuální role(Herdt, 1984). 

Melanésie se skládá z ostrovů a souostroví: Papua-Nová Guinea, Nové 

Irsko, Nová Británie, Šalamounovy ostrovy, souostroví Admirality, Nová 

Kaledonie, souostroví Santa Cruz, Vanuatu (Nové Hebridy), Fiji. V Melanésii jsou 

rozsáhlá území s mnoha kulturami, odkud o ritualizované homosexualitě nemáme 

zmínky. Naopak rozšířená je na území jihozápadní Nové Guiney a přilehlých 

oblastí. Herdt tyto zvyky nachází primárně u skupin, které obývají území západní 

oblasti Papuy-Nové Guiney a jihovýchodní oblasti Irian Jayy54 a přidružených 

oblastí, a u některých severovýchodních melanéských ostrovních společností 

(Herdt, 1984, str. 54). 

I v Melanésii je mnoho kultur, které si zvláště cení krve. Menstruační krev 

je pro ně smrtící ve vztahu k mužské síle a krvácení patří ke klíčovým iniciačním 

technikám jejich obřadů, je znamením maskulinizace. Společnosti, ve kterých se 

praktikuje ritualizovaná homosexualita, oceňují semeno a mateřské mléko a 

                                                 
54 Irian Jaya je součástí ostrova Papua-Nová Guinea, ovšem náleží Indonésii. 



 74 

nerozlišují mezi mužskou a ženskou krví. V těchto kulturách mají ženy velmi nízký 

status. Ovšem také jsou považovány za cenné a vzácné sexuální objekty, které musí 

být kontrolovány, pro jejich nedostatečné množství. Rodí se jich totiž méně než 

mužů. Manželství bývá v těchto skupinách domluvené a běžně se týká výměny 

sester. Chlapcovi rodiče dávají jeho sestru staršímu muži, který se tak stává nejen 

jeho švagrem, ale i tím, kdo jej bude – s dalšími členy své příbuzenské skupiny – 

inseminovat (Herdt, 1984, str. 69-72). 

Herdt hovoří o třech vzájemně propojených účastnících těchto aktů. Je to 

jednak chlapec, inseminovaný, který tím, že rituál podstoupí, demonstruje svoji 

touhu stát se mužem. Dále je to jeho protějšek, inseminátor, který demonstruje svoji 

mužnost homosexuálním aktem chlapcovy maskulinizace. A v neposlední řadě je to 

rituální kult sám o sobě. Ten je představován na třech úrovních: svou strukturou a 

místem konání, svými lidskými vykonavateli (starší, šamanové, otec, svobodní 

muži) a duchovními bytostmi, přímo či nepřímo personifikovanými maskami nebo 

dramatickým představením. Tyto rituály dále můžeme dělit na dva typy. První typ 

představují symbolické homosexuální kontakty, při kterých k samotnému styku 

může, ale i nemusí dojít. Občas k němu dochází pouze jednou, při první iniciaci. Ve 

společnostech, kde praktikují druhý typ ritualizované homosexuality a kterých je 

v Melanésii většina, ke kopulaci dochází a to nejen při iniciačních obřadech. 

Homosexuální chování může být součástí i profánního života, dokud se mladší 

partner neožení. V těchto společnostech je předmanželský heterosexuální styk 

striktně zakázán. Dokud se chlapec neožení, sexuálně žije pouze s jiným mužem a 

skrze jeho semeno získává mužnost a připravuje se na život válečníka. Tyto 

kontakty tedy přetrvávají od chlapcova dětství až po dospělost. Můžeme se 

domnívat, že skutečně a pouze sakrální smysl má ritualizovaná homosexualita jen 

v kulturách, které provozují její první typ (Herdt, 1984, str. 61-63). Na 

následujících příkladech si osvětlíme některé ze způsobů, jakými k ritualizované 

homosexualitě ve vybraných melanéských společnostech dochází.  

První příklad nalezneme u kmene Big Nambas na ostrově Malekula 

v souostroví Vanuatu (Nové Hebridy). Homosexualita je zde vysoce organizovanou 

formou chování, odehrávající se mezi starými muži a mladíky, kteří ještě neprošli 

iniciací a nejsou tedy považováni za muže. Jejich vztah je chápán jako vztah děda a 

jeho vnuka. Starší muži mají těm mladším pomoci v dovršení růstu v muže (Allen, 

1984, str. 84). Tato jejich síla je manifestována v penisu, skrytém ve velkém 
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pouzdru55, který symbolizuje mužskou sílu a dominanci. V jejich jazyce slovo 

„nambas“ znamená právě toto pouzdro na penis. Homosexuální akt pomáhá 

chlapcovu penisu vyrůst do přijatelné velikosti a také – a to je důležité -  ho 

naplňuje silou. Síla mužova penisu je přímo úměrná jeho vůdcovským 

schopnostem. Nejvíce chlapců tedy iniciuje náčelník. U příslušníků kmene Big 

Nambas je ritualizovaná homosexualita provozována formou análního styku a to 

vždy vestoje (Allen, 1984, str. 93). 

V Melanésii jsou některé komodity (prasata, cennosti, vyrobené z mušlí, 

ženy, krev, semeno, mateřské mléko) považovány za natolik cenné, že jejich 

vlastnictví a přístup k nim přináší sílu a hodnotu i jejich majitelům, osobám i 

skupinám. Sambijská kultura si nejvíce cení mateřského mléka a zejména semene. 

Gilbert H. Herdt semeno označuje jako druh symbolického diskursu, ovládajícího 

kulturní instituce této skupiny. Tato obývá rozsáhlá území geografického 

subregionu Anga (Kukukuku), ovšem jejich populace je velmi malá –  okolo 2300 

osob (Herdt, 1984, str. 168-169). 

Ženy jsou v této společnosti vnímány jako mužům nebezpečné a manželský 

život je provázen mnoha nařízeními a tabu. Za chlapcovo dospívání je zodpovědný 

mužský tajný kult a jeho iniciační systém. Chlapec bývá oddělen od matky a 

ostatních dětí ve stáří okolo sedmi až deseti let. V průběhu dalších patnácti let musí 

podstoupit šest iniciací. Pátá a šestá iniciace už zahrnují i jeho nevěstu, resp. 

manželku a její první menstruaci, resp. první dítě. Ritualizovaná homosexualita se 

týká hned prvního stupně iniciace a jedná se o tajnou homosexuální felaci. 

Novicové, kteří se nacházejí teprve na prvním či druhém stupni, mohou v tomto 

aktu pouze sloužit, mohou felaci pouze provádět. Teprve v době, kdy dosáhnou 

třetího stupně a jsou již ve věku svobodných mládenců, mohou si role obrátit a být 

těmi, kteří inseminují. Všichni sambijští muži projdou – v rámci iniciace – oběma 

stadii. Chlapci musí pít semeno (stejně jako pili mateřské mléko), aby správně rostli 

a sílili. Jejich sexuální život je tedy výlučně homosexuální. Poté, co si vymění role 

a sami inseminují jiné chlapce, dostávají se do bisexuálního období, ve kterém 

mohou mít v tajnosti homosexuální i heterosexuální kontakty. Nakonec vstupují do 

                                                 
55 Penilní pouzdro – pouzdro na penis. „Nosí ho muži některých přírodních národů, často jako jediné ‚oblečení‘, 
v některých kulturách zahalují pozdra jen předkožku; jsou zhotovovány z kůže, trávy, listí, bambusu apod.“ 
(Vrhel, 2002, str. 70). 
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manželství a chovají se výlučně heterosexuálně. I v těchto aktech ale hraje semeno 

a jeho výměna a  nabývání zásadní roli (Herdt, 1984, str. 172-174). 

Poslední příklad popisuje ritualizovanou homosexualitu kmene Ai’i z Nové 

Guiney. Jejich vesnice sestávají z jednoho domu pro muže, jednoho pro ženy a 

jednoho pro prasata. Také mívají klubovny pro svobodné, jednu pro dívky a druhou 

pro chlapce. Společný dům, pro muže i ženy, zde nemají. Separace od matky je pro 

chlapce skutečně radikální. Dostávají se z plně ženského do plně mužského 

prostředí. Přespávají v domě svobodných mládenců, ale zároveň tráví spoustu času 

v tajném mužském domě. I zde existuje mnoho tabu ohledně manželského života. 

Domorodci totiž věří, že sexuální styk s ženou je pro ně nebezpečný, a také že 

semeno má takovou sílu, že by mohlo ženu i zabít. Nemoci jsou potom pokládány 

za následek heterosexuálního styku (Schwimmer, 1984, str. 270). 

K homosexuálním stykům zde dochází přímo v chlapeckém domě a to mezi 

chlapci samotnými, zejména mezi bratry a bratranci. Tyto kontakty jsou ale 

povoleny pouze svobodným mládencům a podle Swimmera dokonce i svobodným 

ženám. Ritualizovaná homosexualita kmene Ai’i sice podporuje maskulinitu a 

mužskou identitu, ale již ji neprovází přesvědčení, že by měla napomáhat 

zázračnému psychickému růstu iniciovaných. Tohoto dosahují jinými iniciačními 

technikami (Schwimmer, 1984, str. 272). Je možné, že homosexuální styky v této 

kultuře jsou povolovány - nebo dokonce podporovány – pouze z toho důvodu, aby 

se zabránilo nebezpečným stykům heterosexuálním. 
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      4. 2. SEXUALITA JAKO KULTURNÍ KONSTRUKCE 

 

 V minulosti byli gayové a lesby vždy považováni za jiné. Fakt jejich 

odlišné sexuální orientace v majoritě vzbuzoval pocit, že se musí lišit vším, že je 

jejich sexualita cele definuje. Je otázka, nakolik je člověk definován svou 

sexualitou. Je to zřejmě individuální a závislé na mnoha faktorech. Jedním z těch 

faktorů je jistě i postoj většinové společnosti. Pokud byli homosexuálně 

orientovaní jedinci kdy subkulturou v pravém slova smyslu, byli k tomu donuceni 

většinovou kulturou.  

Ve dvacátém století vzniklo v euroamerickém světě mnoho gay komunit – 

i když se tak samy ještě nenazývaly. Byly to ostrovy svobody pro homoeroticky 

orientované lidi. Jako takové byly ale často vnímány i heterosexuálními, liberálně 

smýšlejícími lidmi. Pro gaye a lesby byly ovšem životně důležité. Jedině zde se 

nemuseli přetvařovat, zde si mohli najít partnera, zde nemuseli nikomu nic 

vysvětlovat. Tutéž úlohu mají dodnes gay kluby. 

V rámci snah homofilních hnutí se tyto komunity postupně rozvolňovaly, 

souběžně s tím, jak se měnil obraz homosexuality v očích většinové společnosti. 

Hnutí jako například Mattachinská společnost se snažily veřejnost přesvědčit, že 

jediné, v čem se homosexuálové od heterosexuálů liší, je právě jen ta sexuální 

orientace. Že gay nebo lesba jsou normální lidé s normálními problémy, starostmi 

a radostmi, že jejich sexuální orientace nemá pražádný vliv na jejich morálku, 

hodnoty či pracovní výkonnost. Mnoho lidí bylo totiž přesvědčeno o tom, že 

homosexuál rovná se hypersexuál, že gay je svou sexualitou posedlý, podřizuje jí 

svůj život a ve všem jí podléhá. O tom, že i takoví gayové existovali a existují 

není pochyb; že to může být součástí a módou subkultury, uvidíme níže; ovšem 

toto chování primárně se sexuální orientací nesouvisí. Promiskuita je hojně 

rozšířená i v heterosexuální populaci, zejména v současnosti. 

Majorita tedy musela být přesvědčena o „normálnosti“ minority. Tento 

proces ale trval dlouho. Příliš dlouho pro některé bojovněji naladěné gaye a lesby. 

Byla to přece šedesátá léta, dekáda bojů za zrovnoprávnění žen a etnických 

menšin. Fakt, že se o slovo – tentokrát již hlasitě a důrazně – přihlásily i menšiny 

sexuální, dnes zřejmě nikoho nepřekvapí. 
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  4. 2. 1. QUEER 

 

Stejně jako český výraz „teplouš“, bylo i označení „queer“ původně 

hanlivé, věnované heterosexuální většinou všemu, co se lišilo, co bylo zvláštní, 

divné. Povíme si o tom, jak je tomu dnes. Nejenže tento termín část homosexuální 

minority v 60. a 70. letech 20. století přijala za svůj, dnes můžeme dokonce queer 

seriózně studovat56. Queer teorie poukazuje na to, že rozdělení populace na 

heterosexuální a homosexuální je, s ohledem na existenci množství sexuálních 

identit a komunit nedostačující, ba že takováto sexualita je pouze kulturní 

konstrukcí, kterou je třeba dekonstruovat. 

Těch, co sami sebe jako queer označují, je v gay minoritě mnoho. Spojuje 

je určitý pocit hrdosti a sounáležitosti s jejich komunitou a zároveň je to způsob 

obrany před útoky a nesnášenlivostí majority. Myslí-li si homofobní členové 

společnosti o některých z gayů (nebo o gayích vůbec), že jsou divní, pak queer 

říkají: „Ano jsme divní. Ale jsme tady, tak si na to zvykněte“. Je zde určitá 

paralela s výrazem „negr“ v USA. Část černé komunity ho přijala za svůj, využila 

jej v rámci svého boje za uznání. Sami mladí černoši se tak oslovují a není snad 

rapové skladby, ve které by se slovo „nigger“ neozvalo.  

Hnutí queer vzniklo uvnitř homosexuální minority i jako vnitřní opozice. 

Někteří gayové a lesby a také ti, kteří se ani uvnitř minority nedokázali 

pojmenovat, nebyli spokojení se způsobem, jakým o sobě umírněné gay 

organizace dávaly vědět. Nemohli se ani ztotožnit s hodnotami, kterými se gay 

hnutí prezentovala. Byly to v postatě hodnoty a obraz bílé střední třídy a 

v takovém obraze se mnoho z nich nedokázalo najít. Muži a ženy, kteří byli 

„viditelně ‚podivní‘…,kteří nebyli doma v pozitivním, sebevědomém, směrem 

vzhůru se pohybujícím světě asimilační politiky a kultury… .Bisexualita, 

transsexualita, sadomasochismus a transpohlavní identifikace v souhrnu 

ohrožovaly inklusivní ideál asimilacionistické politiky“(Spargo, str. 31). 

                                                 
56 Queer theory nebo queer studies: „V rámci feministické teorie a teorie sexuality ‚queer‘ označuje kritický 
odstup od ‚gay a lesbických‘  kritik společnosti, které jsou považovány jednak za zjednodušující a jednak za 
příliš ploché“.  … Queer teorie poukazuje nejen na normativnost heterosexuality v naší společnosti, ale i na jiné 
formy diskriminace (etnické, rasové, třídní…). Hlavními představiteli queer teorie jsou Michel Foucault, Teresa 
de Lauretis, Judith Hitler a William Turner (Rupp, 2002, str. 245). 
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V roce 1990 vznikla agresivní skupina bojující za práva gayů a leseb, 

„Queer Nation“. Byla založena čtyřmi členy hnutí ACT-UP57 a organizuje akce, 

při kterých její členové, „oblečeni do ženských šatů nebo řádových hábitů, 

narušují bohoslužebné obřady v kostelech, pod heslem ‚Queer Scout‘ se na 

veřejnosti líbají na protest proti restriktivní politice skautského hnutí a proti 

vylepování plakátů ‚prozrazených‘ celebrit…“(Daly, Wice, 1999, str. 51). Není 

divu, že s fenoménem queer se neztotožňují všichni gayové a lesby, že některým 

takové agresivnější, přehnané vyjadřování odlišnosti vadí58.  

Cílem gay organizací po druhé světové válce - a v USA zejména po 

období pronásledování a šikany v poválečném období - bylo majoritě dokázat, že 

se od ní lidé s odlišnou sexuální orientací nijak neliší. Tento model přetrvává 

dodnes a to, že byla gay minorita v západní společnosti do takové míry uznaná, je 

jistě následkem této politiky. Přispěli k tomu i queer, lidé, kteří se za svou 

odlišnost nestyděli, kteří se nebáli světu prezentovat, že jinakost má nekonečné 

množství podob a že každý z nás může být příslušníkem nějaké minority. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
                                                 
57 ACT-UP (AIDS Coalition to Unleash Power) – militantní skupina, založená v roce 1987. Impulsem ke vzniku 
ACT-UP a podobných bojovnějších skupin byla krize způsobená nemocí AIDS (Rupp. 2001, str. 182). 
    
58 Podobná debata se v gay minoritě vede i dnes u nás ohledně pořadu České televize „Queer“, který nahradil 
pořad „LeGaTo“. Někteří gayové logicky namítají, že by takový pořad ve veřejnoprávním médiu měl pokrývat 
život celé komunity a ne jen její – i když viditelnější a pro veřejnost zřejmě i zajímavější – části. V očích těch, 
kteří homosexualitu stále ještě nepřijali, by mohl být obraz gayů a leseb – jako ‚normálních‘ občanů – poškozen. 
Jak asimilovat ty, kteří sami sebe jako jiné, zvláštní a podivné definují?  



 80 

       4. 2. 2. PŘED A PO STONEWALLU 

 

O poválečné době jsem psala již v předchozím oddílu své práce. V západní 

Evropě i Spojených státech začaly vznikat organizace s cílem vydobýt pro gaye 

základní práva a svobody. Prvním krokem bylo samozřejmě odkriminalizování 

homosexuálního styku, dále pak zbavení homosexuality nálepky nemoci. V Anglii 

to byla roku 1958 Společnost pro reformu homosexuálního práva (Spencer, 1999, 

str. 235), v USA již zmiňovaná Mattachinská společnost. Z její filadelfské 

pobočky vznikla společnost Janus59 a po jejím rozpadu Homofilní akční liga60. 

Homofilní skupiny z New Yorku, Filadelfie a Washingtonu dále vytvořily koalici 

ECHO61. Takových společností bylo v USA na konci šedesátých let minulého 

století na padesát. Tyto organizace sdružovaly muže i ženy a vyznačovaly se 

především tím, že se snažily působit seriózně a důvěryhodně. Přesto „již v roce 

1964 můžeme spatřit počátky sexuálního, drzého gay mužského stylu, který 

později kulminoval v podobě gay osvobozeneckého hnutí sedmdesátých let“ 

(Rupp, 2002, str. 173). Část těchto hnutí, nebo jejich členů, se stále snažila 

bojovat ve stylu taktiky „jsme stejní jako vy“ – i když svůj boj stupňovala a 

umocňovala jej novými taktikami, druhá část si na své odlišnosti zakládala a 

chtěla být společností i tak přijímána. Leila J. Rupp má zato, že tyto tendence mají 

základ v dlouhé historii stejnopohlavních kultur a komunit a že bez nich – „a bez 

zvýšeného útlaku v poválečných letech – by neexistovalo žádné hnutí“ (Rupp, 

2001, str. 175). 

V době, o které píši, neexistovalo u nás žádné oficiální gay hnutí ani 

oficiální místa, kde by se gayové a lesby mohli scházet. Základem společenského 

života gayů byly tedy pouze neoficiální vinárny a denní bary, které někdy zůstaly 

otevřené do pozdějších hodin. Nesmím též opomenout tzv. rodinné společnosti, 

velké byty nebo ateliéry gay malířů a sochařů, kde se pořádaly pravidelná večerní 

setkání. Dveře byly otevřené každému, poprvé však musel přijít s někým, koho 

společnost již znala. Dalším takovým neoficiálním místem byla celá síť 

městských lázní a pamětníci vzpomínají, že to bylo – na tehdejší dobu - velmi 

kulturní prostředí. Nutno ovšem podotknout, že více než polovina gayů žila tehdy 

                                                 
59 Janus Society 
60 Homophile Action League 
61 ECHO – East Coast Homophile Organizations 
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v manželství a těm nezbývalo – zejména z důvodu utajení své sexuální orientace – 

než se uchýlit do prostředí velmi nedůstojného. Byly to parky nebo veřejné 

záchodky, kde se tehdy gayové scházeli nebo seznamovali. První oficiální gay 

bary vznikly v 80. letech 20. století, ovšem oba byly pod stálou kontrolou státní 

bezpečnosti. Je skutečně obdivuhodné, co všechno se českým gay organizacím 

podařilo prosadit za pouhých 17 let po pádu komunismu. Povedlo se jim vlastně 

totéž, co západním gay organizacím od 70. let 20. století. 

Vraťme se nyní zpátky za železnou oponu. Přes všechny tyto více či méně 

úspěšné snahy, byly gayové a lesby – zejména ti, kteří byly více vidět, tedy ti, co 

se scházeli v barech a uznávali jistá, například módní nebo genderová, pravidla 

svých komunit – stále pronásledováni, zatýkáni pro pobuřování a na místa jejich 

setkávání byly čas od času pořádány policejní razie. Jedna taková razie stála i na 

počátku skutečné revoluce. O událostech v newyorském baru Stonewall Inn jsem 

se již zmínila. I o lavině, kterou spustil nečekaný odpor návštěvníků baru. Po 

Stonewallu již můžeme napočítat okolo tisíce gay a lesbických organizací. Když 

totiž vedení Mattachinské společnosti na schůzi v New Yorku znovu vyzývalo 

k trpělivosti a zdvořilosti, mnoha členům trpělivost došla. Vycítili, že se konečně 

začíná něco dít, hromadně společnost opouštěli a zakládali nové organizace. Na 

tomto základě vznikla Newyorská fronta osvobození gayů62 a do roku 1973 

dalších 800 podobných skupin. „Požadovali okamžité a zásadní změny v systému, 

zvolili militantní strategie a hrdě prosazovali své právo definovat vlastní sexualitu 

(Rupp, str. 180-181). O londýnské GLF a jejích aktivitách jsem již psala. Ve 

velkých městech, ve čtvrtích, kde žili gayové a lesby, vlály duhové vlajky63, jako 

by symbolizovaly všeobecné opojení a naději. 

Zároveň však v těchto hnutích sílila nervozita a napětí. A tak se již po Gay 

Pride roku 1972 GLF rozpadla na menší skupiny. Gayové v tomto Týdnu gay 

hrdosti opět vyšli do ulic, boříce všeobecné generové představy a některým 

členům připadalo toto konání nevkusné a kontraproduktivní (Spencer, 1999). Gay 

Prides se v mnoha městech Evropy a Spojených Států každoročně – jako 

připomínka stonewallských událostí - konají dodnes. Mívají hojnou účast, 

publikum a v některých městech dokonce otevřenou podporu úřadů a politiků. 

V předních řadách kráčejí političtí představitelé a známé osobnosti. To ovšem 

                                                 
62 New York Gay Liberation Front - GLF 
63 Duhová vlajka, jako vlajka „gay národa“, přišla na svět v roce 1978 v San Franciscu 
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v příspěvcích, které o těchto oslavách přinášejí média, nevidíme. Vidíme muže 

v kožených nebo ženských oděvech, kteří se, mírně řečeno, dobře baví. Ale tyto 

komunity existují a ráda bych se k nim později vrátila. 

Ani ženy nebyly spokojené s tím, kam se gay a lesbické skupiny ubírají. 

Lesby se sdružovaly jak v homofilních hnutích, tak v čistě lesbických 

organizacích, jako byly, již zmíněné, Bilitidiny Dcery (DOB), nebo londýnské 

Kenric a Skupina pro výzkum menšin. V 60. letech minulého století byly však gay 

organizace primárně mužské a lesby se cítily pouze jako „pomocné členky nebo 

homosexuálové druhé kategorie“ (Rupp, 2001; Faderman, 2002). Lesby nebyly 

spokojené ani se svým postavením ve feministických organizacích. Zakladatelka 

Národní organizace žen64 Betty Friedan je dokonce roku 1970 označila jako 

„levandulovou hrozbu“ ženského hnutí. A tak se zrodil lesbický feminismus a stal 

se jedním z nejvýraznějších feministických směrů 70. a 80. let 20. století. 

 

                

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 National Organization for Women - NOW 
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         4. 2. 3. LESBICKÝ FEMINISMUS 

 

V rámci druhé vlny feminismu, v 60. letech 20.století, vzniká kromě NOW 

a dalších organizací65 také militantnější proud feminismu. „Jeho podhoubím byla 

politická levice, která se soustředila především na universitách, a rozvíjely jej 

ženy, které byly v šedesátých letech aktivní i v jiných společenských hnutích – 

především hnutích za občanská práva a proti válce ve Vietnamu. …Tyto hnutí 

řídili muži a ženy si uvědomovaly rozpor mezi ideologií rovnosti a svobody, 

kterou mužští radikálové hlásali, a jejich sexistickým jednáním vůči ženám 

(Renzatti, Curran, 2003, str. 47). 

Lesby opouštěly homosexuální hnutí a zapojovaly se do organizovaného 

feminismu66. Lesby měly zato, že jsou bytostnými feministkami už proto, že se 

rozhodly žít ve světě, kde nebudou využívány a ponižovány muži. Slovo 

„rozhodly“ je v tomto případě zásadní. Lesbické feministky se ke svému lesbismu 

rozhodly. Svobodně se rozhodly – některé skutečně ne na základě svých 

biologických pudů – že nebudou žít s muži, že nebudou žít v patriarchálním světě, 

že svým tělem disponují pouze ony a že svou sexualitu si nenechají nadefinovat. 

Nikým. A už vůbec ne muži. 

V sedmdesátých letech dochází k rozštěpení feministického hnutí a 

lesbické feministky si zakládají vlastní organizace. „Radicalesbians“67 a jiné 

politické lesby chtějí podvrátit patriarchát, odmítnout feminitu a tudíž pasivitu a 

být agresivnější – ne náhodou se lesbicko-feministický časopis, který začal 

vycházet roku 1972, nazýval Fúrie (Faderman, 2002, str. 457), upevnit spojení 

s dalšími ženami a potvrdit ženy v jejich vlastních pojmech, nezávislých na 

mužích (Chenier, Lesbian Feminism). Lesbismus se pro mnoho žen stal politickou 

volbou. V letech 1970 – 1980 byl dominantní ideologií mezi lesbami v politice ve 

Spojených Státech, Kanadě a Velké Británii. 

Lesbické feministky měly kromě osobitých názorů také osobitý styl. 

Chodily zásadně nenalíčené, s krátkými vlasy a v pohodlném oblečení: džíny, 

pracovní boty a flanelové košile. I některé z žen, které se identifikovaly jako 

heterosexuální – přestože lesbický feminismus hlásal, že by se kategorie jako 

                                                 
65 Národní politická konference žen (National Women's Political Cancus), Ženská liga pro spravedlnost 
(Women's Equity Action League), Akce nezávislých žen (Aktion Unabhänger Frauen) 
66 Lesbické feministky mimo USA více spolupracovaly s gay organizacemi (Chenier, Lesbian Feminism). 
67 Manifest The Woman – Identified Woman (tamtéž). 
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hetero, homo a bisexuální měly zrušit, neboť jsou produkty heterosexuálního 

patriarchátu a nikoli vyjádření vnitřní identity jedince68 – volily lesbickou lásku 

prostě z toho důvodu, že ženské milování vnímaly jako něžné a objevné, na rozdíl 

od mužského sexu, který je soustředěn kolem penetrace. „V 80. letech postavil 

konflikt v otázce sexuality uvnitř ženského hnutí na jednu stranu ty, které 

zdůrazňovaly nebezpečí sexuality (utlačovatelská heterosexualita, znásilňování, 

domácí násilí), a na druhou stranu ty, které se zaměřovaly na rozkoš a odmítaly 

názor, že některé formy dobrovolného sexu jsou v pořádku a jiné jsou špatné. 

Tyto ‚sexuální války‘ identifikovaly lesbické feministky jako ‚antisexuální‘“, 

vzpomíná Leila J. Rupp a dodává: „…to ale neznamená..., že jsme se v těch 

flanelových košilích a džínách nepřitahovaly“ a že by bylo prostředí lesbického 

feminismu skutečně tak asexuální a bez humoru (Rupp, 2001, str. 189-190). 

Lesbické feministky a politické lesby prostě nechtěly, bez ohledu na své 

zaměření, sdílet svůj život s muži v mužském světě, nýbrž s ženami a ve světě 

definovaném novou, ženskou optikou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68 Původně kladl lesbický feminismus důraz  na nestabilnost kategorií identity a důležitost individuální definice 
(Jagose, 2004, str. 356). Později ze svých řad lesbické feministky začaly vydělovat lesby, které žily 
v maskulinních rolích a v butch-fem párech a také „negenetické ženy“, tedy MtF transsexuály (Rubin, 2004). 
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4. 3. SUBKULTURY V GAY MINORITĚ 

 

Lesbický feminismus a hnutí queer jako formy protestu i ideologie 

přetrvávají, přestože spojování s termínem „ideologie“ by se oba směry bránily. 

Stále však také existují komunity – některé dokonce už od začátku 20. století – 

které nejen sloužily svým příslušníkům, ale také vysílaly signály o existenci gayů 

a  leseb ke společnosti. Měly tedy dvojí působení: uvnitř i vně minority. Pro hnutí 

queer je existence takových komunit přirozená a vítaná, lesbické feministky je již 

tolik nepodporují a ty z komunit, které sdružují lesby, dokonce odsuzují. Prý 

přijaly heterosexuální a patriarchální pravidla rodu a chování69. 

Komunity tedy přetrvávaly. Postupem času se ale změnil důvod jejich 

existence. Dnes bychom některé mohli popsat jako subkultury - jak v rámci 

minority, tak ve vztahu ke společnosti. Záleží na tom, jakým způsobem a 

vzhledem ke komu se jejich členové vymezují. 

Nikdy v dějinách neexistovala taková míra tolerance k jinakosti, jako dnes. 

Euroamerická kultura se dopracovala dokonce i k jakémusi respektu a úctě 

k odlišnosti. A přestože můžeme namítnout, že si tím zároveň způsobila problémy 

a připravila si konflikty se svými – zejména etnickými a náboženskými – 

menšinami, já osobně to vnímám jednoznačně jako její sílu. Většina lidí již 

nepochybuje o tom, že gayové a lesby se od ostatních nijak kvalitativně neliší. A i 

když jsem přesvědčena, že proces zrovnoprávnění této minority není ještě u 

konce, nemyslím si , že by mohl být ohrožen existencí jejích subkultur. Tyto jsou 

samozřejmě veřejnosti více na očích – už vzhledem k jejich mediální přitažlivosti. 

Podívejme se proto na historii dragových královen, butch a fem a klonové kultury. 

 

  

 

 

 

                                                 
69 Například subkultura butch-fem patří podle lesbického feminismu do předfeministického období lesbismu. 
Butch-fem ženy si prý osvojily heterosexuální princip rodové diferenciace v sexuálním vztahu (Jagose, 2004, str. 
359). O vztazích a rozdělení rolí v této subkultuře píši podrobněji v kapitole 4. 3. 2. 
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 4. 3. 1. DRAGOVÉ KRÁLOVNY70 

  

Náznaky či úplné převleky do šatů opačného pohlaví můžeme pozorovat 

již ve starověku. I dále, v průběhu staletí, si někteří gayové a lesby půjčovali 

znaky opačného pohlaví. Většinou to sloužilo k jejich identifikaci ostatními gayi, 

často také k sebeidentifikaci. V první polovině 20. století náznaky feminity 

využívaly takzvané mušky. Jednalo se o mladé muže, kteří se líčili, chodili a 

chovali jako ženy. Mušky si zakládaly na své feminitě i proto, že budily zájem 

nejen gayů, ale i heterosexuálních mužů, kteří jich občas využívali jako náhražky 

za nedostupné ženy. Byli to například vojáci, námořníci nebo dělníci - 

zjednodušeně řečeno: „tvrdí chlapy“ – a ti se muškám velmi líbili. Tito muži se 

zároveň po styku s muškou necítili méně mužnými, protože při něm hráli 

mužskou roli (Rupp, 2001).  

Tento přístup k mužské sexualitě se objevuje v mnoha kulturách, zejména 

v Latinské Americe. I muži, kteří žijí, či se sexuálně stýkají, s muži nejsou 

považováni za homosexuály, pokud při styku hrají mužskou roli. Pokud jsou to 

oni, kdo penetrují. Muže zde nedefinuje sexuální partner, nýbrž akt penetrace. 

Tentýž vzorec, jak už jsem zmínila, nacházíme i v sexuálním chování v mužských 

věznicích (Fafejta, 2004).  

Ale vraťme se nyní k fenoménu dragu. Tento „převlek do opačného 

pohlaví“ je totiž všechno, jen ne náznakový. Dragové královny využívají všech 

možných způsobů, jak se podobě druhého pohlaví přiblížit. Jejich róby jsou 

lesklé, používají tuny make-upu, jejich gesta jsou velká…dragové královny chtějí 

být vidět, chtějí bavit sebe i ostatní. Milují své publikum a jejich publikum miluje 

je. Při svých vystoupeních většinou využívají playbacku, ovšem poslední dobou 

se množí skutečně živá vystoupení, kdy dragová královna uvádí svou vlastní show 

a prezentuje samu sebe, nebo napodobuje svůj idol71, ovšem bez využití techniky. 

„Drag je respektovanou součástí masové zábavy již od dob, kdy se Tony Curtis 

v roce 1959 objevil v ženských šatech ve filmu Some Like It Hot (Někdo to rád 

                                                 
70 drag – „Označení pro převlékání se do šatů opačného pohlaví, často s výraznými prvky exhibicionismu. Drag 
je společná kultura převážně mužů – dragové královny (drag queens), ale i žen – dragoví králové (drag kings), 
kteří často vystupují na pódiích klubů a barů“ (Rupp, 1999, str. 232). 
travesty – Umělecká vystoupení, při kterých (většinou) muži vystupují v převlečení za známé umělkyně a imitují 
je (Rupp, 1999, str. 248). 
71 Tradičními idoly dragových královen jsou Judy Garland, Liza Minnelli a Barbra Streisand (Daly, Wice, 1999, 
str. 98). U nás za takové ikony můžeme považovat Hanu Zagorovou nebo Helenu Vondráčkovou. 
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horké), ale celková subkultura se dostala do širokého povědomí až díky 

dokumentárnímu filmu Paris is Burning (Paříž v plamenech, 1991). …Zásadním 

momentem se také stal newyorský festival WIGSTOCK, který v roce 1984 

zahájil(a) Lady Bunny (Daly, Wice, 1999, str. 98). Populární ale začal být drag již 

po 1. světové válce, kdy se ve velkých evropských a amerických městech 

pořádaly dragové bály (Rupp, 2002; Spencer, 1999; Warner, 2000). V ČR se 

dragové královny a tzv. „travesty show“ začaly objevovat společně se vznikem 

prvních gay klubů, tedy po roce 1989. 

Dragové královny se rozlišují podle toho, zda patří k nízkému či vyššímu 

táboru dragu72. Nízký drag využívá humoru, parodie a kritiky genderu (Zervigon, 

Drag Shows). Pracuje se zde více s náznakem a je postaven na přiznaném 

obrácení rolí. Mohli bychom jej přirovnat ke středověkým maškarádám a 

karnevalům vůbec, při kterých se také často mění role nebo sociální statusy a je 

dovoleno říkat a dělat vše. Tohoto fenoménu využívají i feministky73. 

Královny, které náležejí do vyššího tábora dragu, naproti tomu praktikují 

mnohem serióznější přístup. Raději idealizují než kritizují (tamtéž). Cílem jejich 

vystoupení není sdělovat závažné obsahy – byť zábavnou formou – ani proti 

něčemu bojovat. Jejích vystoupení mají jediný cíl: okouzlit a pobavit publikum. 

Návštěvník takové show musí mít pocit, že shlédl vystoupení skutečné divy. A tak 

dragové královny neponechávají nic náhodě. Jejich oděv, svrchní i spodní, splňuje 

všechna kriteria dokonalosti. Existují internetové i kamenné obchody, kde si 

mohou pořídit vše: od prádla po paruky a hormony (např. www.drag-queen.com). 

 

                    

 

 

 

 

                     

    

                                                 
72 low camp drag/ high camp drag 
73 Umělkyně, které si říkají „Bad Girls“ (Zlobivé holky). Svým dílem bojují proti stereotypům ve společnosti, 
provokují, jejich humor je vyhrocený (Pachmanová, 2002). 
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 4. 3. 2. BUTCH A FEM74 

 

Butch a fem lesby se zrodily v americké barové kultuře 50. let. Poválečná 

doba byla pro ženy lehce schizofrenická. Potom, co v průběhu války vykonávalo 

mnoho žen typicky mužské profese a bylo nuceno okolnostmi k samostatnosti a 

nezávislosti na mužích, nechtělo se jim znovu se vrátit k životu v domácnosti. 

Přesně to po nich ale společnost vyžadovala. Ženy nedokázaly pochopit, proč mají 

opět zanechat práce, starat se pouze o rodinu a proč, když si chtějí večer vyjít, 

patří k dobrým mravům mít s sebou mužský doprovod. 

Lesby se scházely již před válkou, ale teprve po ní začaly vznikat také 

výhradně lesbické bary. Lesby se totiž nechtěly vzdát té, v důsledku válečných 

okolností, nově nabyté svobody. Lesbické bary se postupem času staly místem, 

kde se scházely ženy všech tříd i ras a tím se dokonce vydělovaly ze soudobých 

poměrů. „Barová kultura vypěstovala pevně definované normy a styly odívání a 

chování. Ženy se identifikovaly buď jako ‚butch‘ či ‚klisna‘ (stud – termín, který 

preferovaly Afroameričanky), jinak byly ‚fem‘. Přijímání odlišných genderových 

rolí nebyla ale jen pouhá imitace heterosexuality. Šlo o vlastní vyjádření 

erotického a společenského statusu“ (Rupp, 2001, str. 156). 

Žít jako butch i přes den, mimo bezpečí baru, představovalo pro takovou 

ženu na jednu stranu její přirozenost, na druhou stranu notnou dávku odvahy. Páry 

butch-fem žen, které spolu šly po ulici, i butch samotná – tak nápadná svým 

vzezřením – vyvolávaly v kolemjdoucích nevoli a velmi často i slovní a fyzické 

útoky. Fem žena, která se oblékala konvenčněji, většinou neměla problém sehnat 

si a udržet tradiční ženské zaměstnání, butch to měla mnohem složitější. Ne 

všechny lesby v Americe 50. let byly součástí barové kultury, ovšem vznik této 

kultury „…dal ženské stejnopohlavní sexualitě veřejnou tvář“ (Rupp, 2001, str. 

159). Byla tedy nesmírně důležitá a přínosná. O tom, že nebyla jen dobovou 

módou, že se jí ženy nevzdaly ihned s nástupem feminismu a bořením 

genderových norem, svědčí i to, že butch-fem subkultura stále existuje, je stále 

                                                 
74 Butch – fem: „Označení pro specifickou lesbickou subkulturu, ve které se ženy definují jako ,butch´a ,fem´, 
tedy výrazně maskulinní a feminní, a navazují vztahy s ženami opačného zaměření. Maskulinní a feminní 
orientaci v rámci této polarity odpovídá jednak vzhled a oblékání, ale také genderová role ve vztahu, včetně 
sexuálního chování. Termíny butch a fem se ovšem používají i samostatně a všeobecně, ne nutně pouze 
v souvislosti s touto specificlou kulturou, k označení a sebeidentifikaci leseb, které se přiklánějí k jedné či druhé 
polaritě“ (Rupp, 2002, str. 231).  
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živá. Pojďme se nyní podívat na styly oblékání a chování, které jsou pro tuto 

subkulturu typické. 

Butch lesby nosily krátké vlasy, odívaly se do typicky mužských oděvů 

s tím, že vždy cosi akcentovaly. Nejčastěji to byl dělnický nebo motorkářský styl. 

Butch ženy identifikují svoji vášeň k jiným ženám oblékáním si věcí, 

symbolizujících přebírání zodpovědnosti. Součástí této zodpovědnosti je i 

sexuální zručnost (Nestle, 2004).  

Butch chce svou fem milenku maximálně uspokojit a na této dovednosti si 

také velmi zakládá. Existuje typ „tvrdé butch“75, která dokonce ani nedovolí, aby 

se jí fem dotýkala. Buď vůbec, nebo alespoň ne feminizujícím způsobem (Daddy 

Rhon, 2002-2005). Většina butch ale kombinuje projevy maskulinity s ženským 

tělem – je to jejich charakteristikou a důležitým lesbickým signálem. Jsou to ženy, 

„které sice nemají zájem o mužské rodové identity, využívají však črty spojované 

s maskulinitou, aby signalizovaly svůj lesbismus nebo vyjádřily touhu praktikovat 

ty druhy aktivního sexuálního chování, které jsou ve společnosti dovolené mužům 

nebo se od mužů očekávají (Rubin, 2004, str. 410).  

Míra i podoba maskulinity, kterou si butch vybrala, závisela také na jejím 

sociálním statusu. V každém případě však platilo, že butch si hledá fem a naopak. 

Existovaly a existují i lesby, které tyto role střídají. Pro ty se vžil termín „kiki“ a 

v padesátých letech byla v barové kultuře taková žena terčem posměchu. Nynější 

butch-fem subkultura již nedodržuje tak pevná pravidla a normu dvou daných rolí, 

a tudíž je variabilnější76. 

Webový portál amerických butch-fem butch popisuje jako viditelně queer. 

Jsou tak zvláštní, že by to neskryly, i kdyby to schovávat chtěly. V dětství prý 

byly velmi často „tomboys“ a v ženském oděvu se cítí být jako „drag“ (Daddy 

Rhon, 2002-2005). Gayle Rubin píše, že „…existuje minimálně tolik způsobů, jak 

být butch, kolik existuje pro muže způsobů, jak být maskulinními“ a že „vlastně 

butch způsobů je víc, protože prvek travesty vytváří novou hodnotu a význam“ 

(Rubin, 2004, str. 413). Některé butch jsou maskulinní více, jiné méně, některé 
                                                 
75„ Stone Butch“ 
76„ Old school“/ „classic butch-fem“:Tak nynější butch-fem říkají lesbické komunitě 50. let. Role zde byly čistěji 
definovány. V afroamerické komunitě se používalo a dodnes používá termínu „Stud and Lady“..  
    „Power Femme“: Fem, která má požitek ze síly a mystiky své feminity. 
     „High Femme“ reprezentuje hyperfeminitu. 
     „Stone Femme“: Její sexualita je nedotknutelná. Je velmi fem a přitahuje většinou „Stone Butch“. 
     „Androdyke“: Mainstreamový lesbický styl, který je záměrně zmatečný. Těká mezi maskulinitou a feminitou,                                     
      nebo je androgynní (Daddy Rhon, 2002-2005).  
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„drag“ butch jsou velmi mužské, některé „drag kings“ se za muže vydávají. 

Dokonce se mohou snažit přiblížit i zženštilým mužům, gayům nebo dragovým 

královnám. Rubin dále poukazuje na to, že „tradičně se od butch žen očekávalo, 

že svedou, vzruší a sexuálně uspokojí svoji partnerku (která měla být fem). 

V témže období se i od mužů očekávalo, že začnou a budou řídit sexuální vztahy 

se svými partnerkami. Oba soubory očekávání fungovaly v systému, který 

předpokládal existenci rodové role, sexuální orientace a erotického chování jen 

v určitých pevných souvislostech. Variace mezi nimi existovaly a byly i známé, 

ale byly považovány za úchylné (Rubin, 2004, str. 415-416). V současnosti však 

existuje – a je respektováno - jak v lesbické populaci, tak v populaci obecně, 

mnoho variací rodu a sexuálního chování a jejich kombinací. 

Fem, jak už bylo řečeno, není tak nápadná svým zjevem, jako butch. 

Nebyly-li by jejími sexuálními partnerkami maskulinní ženy, nikdo by ji 

z homosexuality nepodezíral. V 50. letech nebyly fem ženy ani tolik pranýřovány, 

zdály se totiž méně lesbické. Bylo to dáno i tím, že objektem jejich zájmu byly 

ženy, které připomínaly – nebo chtěly připomínat – muže. Ostatně takové vnímání 

homosexuality bylo pro tehdejší dobu typické. Muži, kteří měli sexuální styky s 

„muškami“ také nebyli považováni za gaye v pravém slova smyslu. Ale současné 

fem ženy svůj lesbismus rozhodně nepopírají. „Femme je plně realizovaný queer 

stav něčí feminity, sexuality a vnímání ve vztahu k sobě, který není provinilý a je 

konstruován nepatriarchálně“ (Daddy Rhon, 2002-2005).  

O genderovém rozdělení rolí v mužských věznicích jsem již psala 

v kapitole o homosexuálním chování. Není překvapivé, že s podobným modelem 

se můžeme setkat i ve věznicích ženských. Lesbické vztahy zde kopírují vztahy 

butch-fem, i když se zdá, že většinou se za tím skrývá spíše ekonomická 

motivace, než sexuální orientace nebo pohlavní touha. V popisu lesbických a 

pseudolesbických77 vztahů v ženských věznicích budu čerpat ze studie Kateřiny 

Nedbálkové, uskutečněné v ženské věznici v Podlesí. 

Skutečné lesby jsou ve vězeňském prostředí velmi ceněny. S jejich 

orientací je totiž v očích ostatních vězeňkyň spojena zdatnost v sexuálním 

                                                 
77 Kromě pravých leseb, kterých je ve věznici samozřejmě menšina, stejně jako v populaci, můžeme některé 
uvězněné ženy označit jako „nepravé lesby“. „Za nepravou lesbu je pokládána žena, která, ačkoli ve vězení  
navazuje partnerské vztahy s jinými ženami, se za homosexuální nepovažuje, před uvězněním lesbické vztahy 
nevyhledávala a ve vězení jsou pro ni tyto vztahy dočasnou adaptací na výjimečnou situaci a prostředí“ 
(Nedbálková, 2006, str. 157). 
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uspokojením jiné ženy. Toto očekávání je, jak víme, spojováno také s butch 

lesbou. Paradoxně vztahy pravých leseb ve vězení nekopírují butch-fem model, 

ale bývají spíše rovnostářské. A pokud je uvězněná lesba maskulinní, dokáže to 

dovedně skrývat, na což je často zvyklá ze života na svobodě. Vztahy vně vězení 

pravé lesby preferují a uvnitř je nevyhledávají. Naproti tomu nepravé lesby mají 

vztahy s ženami právě jen ve vězení. Je to forma jejich adaptace na současný stav, 

která může, ale většinou nemá vliv na jejich pozdější život na svobodě. 

Genderové rozdělení rolí tedy ve věznicích pozorujeme u nepravých leseb, které 

se ovšem – a to musím zdůraznit – za nepravé lesby nepovažují a ani své vztahy 

nevnímají jako nápodobu heterosexuálního modelu (Nedbálková, 2006, 147-175). 

Nedbálková upozorňuje na to, že mnoho žen, které navazují ve věznicích 

pseudolesbické vztahy, má již ze svého předchozího života zkušenost s jinou 

totální institucí, jako je dětský domov nebo diagnostický ústav. Je možné, že 

pouze přenášejí naučený způsob chování do dalšího prostředí a tudíž jim tato 

forma adaptace nečiní problém.  

V českých věznicích se pro feminní a maskulinní role v těchto vztazích 

vžily pojmy „mamča“ a „taťka“, „máma“ a „táta“, „mamča“ a „fotr“ nebo 

„mamča“ a „fóťa“. „Fotr je termín označující ženy, jež v partnerském vztahu 

přejímají roli maskulinní, zatímco mamča je označením pro ženy zajímající roli 

feminní. Maskulinita je spojována s takovými vlastnostmi jako je respekt, 

spolehlivost, svobodomyslnost, síla, schopnost určovat pravidla, zatímco role 

feminní se odvíjí zejména v dimenzích fyzické atraktivity a empatické osobnosti“ 

(Nedbálková, 2006, str. 160). 

Již jsem zmiňovala možnost ekonomické motivace takových vztahů. Žena 

může založit svůj vztah k jiné ženě na základě toho, že potřebuje ochranu nebo 

prostě jen lepší jídlo a přísun cigaret. Zajímavé je, že ve vězení tím, kdo tento 

materiál obstarává, bývá mamča, přestože společnost toto očekává od muže, tedy 

představitele mužské role. Motivace ke vstupu do lesbického vztahu ve vězení 

ovšem může být i čistě sexuální. I zde nalezneme „tvrdé butch“, které své 

partnerky maximálně uspokojí, ale nedovolí jim to opětovat. Ženy, které v tomto 

případě zastávají roli fem, mohou mít pocit, že sex, který prožívají, vůbec není 

lesbický. Svojí partnerky se totiž nesmí ani dotknout. „Vězení dekonstruuje 

přirozenost heterosexuální touhy a poukazuje na její společensky udržovanou 

normativitu. I tady se páruje dominantní mužství se submisivním ženstvím, 
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příkladně dokládající to, že maskulinita nemusí být vždy podmíněna vlastnictvím 

penisu, stejně jako feminita nemusí být určena vlastnictvím vagíny“ (Nedbálková, 

2006, str. 177). 
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            4. 3. 3. KLONOVÁ KULTURA78 

 

Na konci sedmdesátých a v osmdesátých letech minulého století začaly 

vznikat bary, restaurace, knihkupectví, lázně, tělocvičny…pouze pro gaye nebo 

lesby. Ve velkých městech se dokonce daly rozpoznat i celé čtvrti, kde bydleli 

nebo se scházeli skoro výhradně gayové. Ostatně něco takového by se jinde, než 

ve velkém městě, nedalo uskutečnit. Jak píše I. M. Youngová: „Město je také 

důležité pro rozvoj pozitivní identifikace a sdružování minorit, opovrhovaných 

majoritou jako deviantní nebo zvrácené: ty ‚nacházejí ve městě jak ochranu 

anonymity, tak kritický počet příslušníků, který není k dispozici na maloměstech. 

Stěží si lze představit utvoření propojených skupin gayů a leseb bez podmínek 

moderního města“ (Barša, 1999, str. 158). Takovými městy bývaly například 

Paříž a Berlín, v 70. letech 20.století se jimi staly New York a San Francisco. 

Dnes k nim můžeme počítat i Amsterodam a další. Youngová ale pokračuje a 

tvrdí, že město „také umožňuje jistý typ erotismu ve smyslu přitažlivosti k jinému, 

touhy po novém, zvláštním, cizím“ (Barša, 1999, str. 158). Paradoxně subkultura, 

které je věnována tato kapitola, sice něco takového pro návštěvníky zvenku 

symbolizovala, její členové však po ničem „jiném“ netoužili. Tato subkultura se 

vyznačovala uniformitou v oblékání, chování, sexuálních preferencích a místech, 

kde se její členové scházeli. Jsou označováni jako „kloni“. 

Klonovou kulturu zrodila zejména dvě americká města, respektive dvě 

čtvrti amerických měst: Castro v San Franciscu a Christopher Street v New 

Yorku. Kloni buď žili i pracovali v klonové čtvrti, bavili se v klonových barech a 

chodili do klonových tělocvičen, nebo se klonem stávali večer, kdy se převlékali 

z jedné uniformy (té pracovní) do druhé. Většina klonů ale tento styl přijala jako 

způsob života a mnohým z nich se to také stalo osudným. 

Kloni se ztotožnili s maskulinitou a odmítli tradiční spojování 

homosexuality se zženštilostí. Snažili se vypadat extrémně mužně. Jejich vzory 

byli kovbojové, dělníci, sportovci, motorkáři, stavaři či dřevorubci. Ovšem ti 

jejich kovbojové a dřevorubci vypadali, jako by strávili měsíc v lázních a 

v salonech krásy. Kloni se vyznačovali jednotným stylem. Nosili flanelové košile 

                                                 
78 „Clone Culture“: „Specifická subkultura extrémně maskulinních mužů v sedmdesátých a osmdesátých letech 
20. století, kteří odmítali feminní prvky a vyznávali uniformní maskulinní styl vzhledu, odívání a chování“ 
(Rupp, 2002, str. 238). 
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nebo obepnutá tílka, dokonale padnoucí džíny, pod které často nenosili spodní 

prádlo, aby vyniklo pozadí a genitálie, a kanady - oblečení nosili jako kostým - 

krátký sestřih, knírek nebo pečlivě zastřiženou bradku (Spencer, 1999; Rupp, 

2001). K této subkultuře patřili také drogy, disko a sex.  

Kloni sex úplně oddělovali od emocí. V jejich pojetí byl drsný a 

falocentrický. Byl vybíravý, to ano, ale pouze ve smyslu atraktivity objektu. 

Klonův sexuální protějšek musel být svalnatý, v tílku a těsných džínách oblečený 

a velkými genitáliemi obdařený…klon. A jelikož klonová kultura mezi gayi 

v osmdesátých letech dvacátého století ve velkých městech dominovala, bylo 

vskutku z čeho vybírat. A monogamie nebyla součástí klonového sexu, naopak 

(Spencer 1999; Rupp, 2001). 

Na začátku sedmdesátých let se můžeme setkat ještě s dvěma gay 

subkulturami: medvědi79 a kožená kultura80, která bývá občas zaměňována 

s kulturou klonů. Všechny tyto subkultury oslavovaly maskulinní estetiku i etiku 

(ve smyslu stereotypů, které jsou s maskulinitou v heterosexuální společnosti 

spojovány). 

Subkultura medvědů vznikla jako alternativa ke klonové kultuře. Medvědi 

oproti maskulinitě klonů (krátké vlasy, svalnatá těla, vypěstovaná v posilovně) 

preferovali autentickou maskulinitu. Snažili se vypadat a chovat jako dělničtí a 

venkovští muži. Byli to ale také většinou příslušníci bílé, střední třídy a jako 

komunita byli velmi uzavření. Velmi rychle se stali dobře prodejným zbožím 

v pornografii (Johnson, Bear Movement). 

Kožená kultura vznikla již v padesátých letech v amerických přístavních 

městech. Inspirací gayům tehdy byly filmové ikony Marlon Brando či James Dean 

a motorkářské kluby, což bylo také jediné prostředí, kde se stýkali. Do širší gay 

komunity se integrovali až s nástupem gay hnutí. Kromě světa motorkářů je 

inspirovala armáda a armádní hierarchie. Členy kožené kultury vídáme, stejně 

jako dragové královny na televizních záběrech z Gay Prides, jsou totiž – pro svůj 

nápadný zjev – vděčnými objekty médií. Kožený oděv dnes vnímáme jako aspekt 

sado-masochistického sexuálního chování a skutečně: v sexu kožené kultury 

můžeme odhalit elementy dominance a submise a fetišismu. Příslušníci kožené 

kultury byli v osmdesátých letech minulého století obviňováni z šíření viru HIV. 

                                                 
79 „Bears“, „ Bear Movement“ 
80 „Leather Culture“ 
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Ovšem součástí S/M sexu většinou nebývá penetrace a tedy výměna tělesných 

tekutin (Johnson, Leather Culture). Virus HIV a nemoc AIDS81 se poprvé v lidské 

populaci objevily v kultuře klonů. 

Byla to města New York a San Francisco a jejich gay komunity, kde byly 

roku 1981 odhaleny první případy AIDS. Nejdříve byla tedy nemoc popsána jako 

Gay Related Immune Deficiency (GRID). Původce nemoci, HIV virus, byl 

objeven roku 1983 a „byly zjištěny čtyři hlavní způsoby přenosu této infekce: 

- pohlavní styk s infikovanou osobou; 

- příjem kontaminované krve, krevních produktů, orgánů, tkání a 

spermatu; 

- vertikální přenos z infikované matky na dítě před narozením a v době 

kolem porodu; 

- společné sdílení stříkaček a jehel u intravenózních toxikomanů“ 

(Stehlíková, Procházka, Hromada, 1995, str. 8). 

Na konci 80. let 20.století bylo diagnostikováno 100 tisíc případů 

nemocných, z nichž více než polovina zemřela (Spencer, 1999, str. 244). Gayové 

byli a jsou rizikovou skupinou, i když dnes již hovoříme spíše o rizikovém 

chování, především pro některé sexuální praktiky82, které – při nechráněném sexu 

– vedou k větší pravděpodobnosti nákazy, pokud je jeden ze zúčastněných 

infikován. Majoritní společnost postavila gaye na pranýř, ale i minorita si začala 

uvědomovat nebezpečí nechráněného sexu a promiskuity. (Kéž by si to byla 

uvědomila i heterosexuální většina. Nyní, v 21. století, nemoc AIDS stále zabíjí a 

většina nemocných se virem HIV nakazí při heterosexuálním styku.) V USA a 

v západní Evropě začaly vznikat skupiny, které proti AIDS bojovaly a šířily mezi 

gay minoritou osvětu83. Již na sklonku roku 1982 vznikl Fond Terrence Higginse, 

                                                 
81 „Slovo AIDS je zkratkou z anglického výrazu Acquired Immune Deficienty Syndrom, což znamená syndrom 
získaného selhání imunity nebo získané ztráty obranyschopnosti. Tímto slovem je označováno  onemocnění 
vyvolávané destrukcí imunitního systému, které zapříčiňuje virus lidské imunodeficience, neboli HIV (Human 
Immunodeficiency Virus)“ (Stehlíková, Procházka, Hromada, 1995, str. 8). 
82 „Virus HIV, který způsobuje AIDS, je přenášen zejména krví. Hned po krvi je nejvíce infekční mužské 
semeno. Když se semeno dostane při anální souloži do partnerova konečníku, alespoň zčásti tam zůstáva. Střevní 
sliznice, mimořádně hustě zásobená pleteněmi krevních a lymfatických cév, při souloži také často drobně 
poraněná, je otevřenou vstupní branou infekce. Podobně se při souloži do konečníku poškozuje kůže penisu 
pronikajícího partnera a protože je v konečníku často obsažena krev prosakující z hemeroidů nebo drobných 
prasklin, je i aktivní partner velmi ohrožen“ (Brzek, Pondělíčková-Mašlová, 1992, str. 99). 
83 Zde musím upozornit na úspěchy českých gay organizací. Na přelomu 80. a 90. let bylo 100% HIV 
pozitivních osob homosexuálně orientovaných. Jejich počet klesl– v důsledku osvěty SOHO a posléze Gay 
iniciativy – na polovinu. 
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pojmenovaný na počest prvního Brita, který zemřel na AIDS (Spencer, 1999, str. 

244). 

Nejen na základě nemoci AIDS, ale i v důsledku poklesu příjmů a touhy 

po stabilních vztazích se nálada v subkultuře klonů na konci 80. let 20. století 

změnila. Klonům umírali přátelé, smrt – a tedy důsledek svého promiskuitního 

života – měli každý den na očích. Ano, členové klonové kultury byli promiskuitní, 

promiskuita byla přirozenou součástí jejich sexuálního života a mnoho z nich na 

to doplatilo. Byli ale také významnou subkulturou gay minority. Za svou sexuální 

orientaci se nestyděli, naopak na ni byli hrdí. A zároveň byli hrdí na svou 

mužnost. Odmítli tradiční spojení mužské homosexuality se zženštilostí a vydali 

se směrem k opačnému extrému.  

Dnešní kloni o svůj vzhled také pečují v tělocvičnách. Místo drog ale 

užívají vitamínové doplňky, vyznávají zdravý životní styl a mnoho z nich 

nepochybně žije v trvalém partnerském svazku. A pak tu máme metrosexuály, 

trend posledního desetiletí. Kde se asi tito heterosexuální muži, tolik pečující o 

své tělo, tvář a styl, inspirovali? 
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        ZÁVĚR 

 

Přes existenci různých subkultur uvnitř gay minority, gay hnutí je ve své 

podstatě konformní ve vztahu k většinové společnosti. Nevymezuje se vůči 

majoritě, naopak, uznává stejné hodnoty, stejná pravidla. A pakliže chce plnit a 

plní tytéž povinnosti, požaduje logicky i stejná práva. 

V roce 2006 vstoupil v České republice v platnost zákon o registrovaném 

partnerství. Úsilí gay a lesbických organizací v naší zemi tedy přineslo své ovoce. 

Mohlo by se zdát, že už není za co bojovat: páry osob stejného pohlaví mohou 

vstoupit do státem posvěceného svazku a diskriminace na základě sexuální 

orientace byla odstraněna prakticky ze všech zákonů a vyhlášek. Nadále však 

člověk musí, pokud se chce stát dárcem kostní dřeně, odpovědět v dotazníku na 

otázku, zda měl v posledních měsících homosexuální styk a zákon o 

registrovaném partnerství výslovně zakazuje možnost osvojení dítěte 

registrovaným párem nebo jedincem, který je v partnerství registrovaný. 

Dle mého názoru ještě je za co bojovat. Gay a lesbické organizace pracují 

s daty, která se týkají veřejného mínění. Je možné, že například v otázce adopcí, 

budou postupovat maximálně opatrně. Jisté však je, že tato otázka musí být dříve 

či později nastolena. Můj postoj je znám již z úvodu této práce. Dodám jen, že 

prostředí plné lásky a pozitivního vzoru partnerského soužití se dítěti v ústavní 

péči nedostává. Na takové prostředí je potřeba rodičů, ať už jsou opačného či 

stejného pohlaví. 

Pohled na lidskou sexualitu se za poslední půl století od základů proměnil. 

Přes záporné aspekty tohoto procesu, jako je například její komercionalizace, 

vnímám tuto skutečnost jako veskrze pozitivní. V každé známé kultuře sexualita 

podléhá kontrole, i ta by ale měla být podřízena lidským a občanským právům. 
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      RESUME 

  

Předmětem této diplomové práce je homosexualita jako biologicky daná 

sexuální orientace a zároveň jako kulturní fenomén. Pokus, nazřít ji 

kulturologickým pohledem, vychází z této duality; duality, kterou můžeme 

pozorovat i u sexuality jako takové. Kulturologický pohled umožňuje 

interdisciplinární uchopení problému s pomocí psychologie, sociologie a kulturní 

antropologie, s přihlédnutím k dějinnému vývoji postojů k homosexualitě a 

současným směrům, jako jsou kulturní a queer studia. 

První část práce je věnována psychosexuálnímu vývoji jedince a 

zvláštnostem tohoto vývoje, pokud je jedinec orientován homoeroticky. Oddíl, 

nazvaný „Homosexualita v sociálním kontextu“, shrnuje situaci homosexuálně 

orientovaných a homosexuálně se chovajících osob v dějinách Evropy a Severní 

Ameriky. Zvláštní kapitoly popisují formy státem uznaných svazků párů osob 

stejného pohlaví ve světě a v České republice. Práce se dále zaměřuje na instituci 

rodiny, její proměny v čase a na současný trend, směřující k jejím novým formám. 

Jednou z těchto forem je i homoparentalita. Předmětem posledního  oddílu je 

sexualita jako kulturní konstrukce. V úvodu se seznámíme s homosexuálním 

chováním, praktikovaném některými kulturami v Melanésii v rámci iniciačních 

rituálů. Závěr práce patří popisu subkultur uvnitř samotné minority. 
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  SUMMARY 

 

The subject matter of this degree paper is homosexuality as a biologically 

given sexual orientation and, at the same time, as a cultural phenomenon. An 

attempt to treat it from a culturological point of view issues from its duality; the 

duality we can observe also in the case of sexuality itself. The culturological 

perspective allows for interdisciplinary understanding of the problem with the 

help of psychology, sociology and cultural anthropology, taking account of the 

historical development of attitudes to homosexuality and current trends like the 

cultural and queer studies.  

 The first part of the paper is dedicated to the psychological 

development of an individual and peculiarities of such development if the 

individual is homoerotically oriented. The section named “Homosexuality in the 

Cultural Context” summarizes the situation of homosexually oriented and 

homosexually behaving people in the history of Europe and North America. 

Special chapters describe the state acknowledged forms of bonds of marriage of 

the people having the same sex in the world and in the Czech Republic. The paper 

is further aimed at the institute of family, its transformations in the course of times 

and at the current trend being directed at its new forms. One of such forms is 

homoparentality, too. The subject of the last section is sexuality as a cultural 

construction. In the very beginning readers are informed of the homosexual 

behaviour practised by some nations in Melanesia on the occasion of initiation 

rituals. The conclusion of the degree paper is dedicated to the description of 

subcultures inside the minority itself.     
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