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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá gay kluby z pohledu jejich funkcí v gay komunitě. Práce 

vymezuje pojmy gay a gay klub a mapuje vztah společnosti k homosexuální menšině 

v historii i v současnosti. Dále se autorka zabývá historií a současností gay klubů na 

území Prahy, jejich funkcemi pro gay komunitu a jak na ně společnost nahlíží. 

V praktické části jsou provedeny polostrukturované rozhovory s gayi a hledány shody 

ve výpovědích, které pomohly určit současné funkce gay klubů, dále faktory ovlivňující 

výběr klubu i rozdíl mezi gay kluby a běžnými nočními kluby. Autorka jako součást 

výzkumu provedla ještě pozorování ve dvou vybraných pražských gay klubech. Při 

rozhovorech autorka otevřela i otázku darkroomu, na které se částečně soustředí i ve 

svém pozorování. Oproti historickým funkcím gay klubů došlo k nemalým proměnám. 

Výrazněji přetrvává pouze pocit bezpečí, který v klubu gayové mají v porovnání 

s běžnými kluby, ve kterých se nemohou (obávají) naplno projevit. V současné době ale 

většina gayů navštěvuje kluby orientované především na heterosexuální klientelu ve 

stejné míře jako gay kluby a v některých případech dokonce častěji. V závěru autorka 

uvádí, že gay kluby mají stále pro gay komunitu svůj význam, i když aktuálně značně 

menší než v minulosti. 

 

 

Abstract 

Gay clubs and their role within gay community have been chosen as the topic of this 

graduation thesis. Work gives the definition of terms “gay” and “gay club” as well as 

the survey of society´s attitude to the gay minority, both nowadays and in historic 

perspective. This information is followed by chapters dealing with history and presence 



 

 

of Prague´s gay clubs, their functions within gay community a society´s view on it. 

Practical part brings half- structured interviews with gays and seeks consensus that 

helped to set current functions of gay clubs, further to determinate factors influencing 

choice of the particular club and difference between a gay clubs and a regular night 

clubs. Furthermore, observations in two chosen Prague´s gay clubs have been conducted 

by the author as part of this research. When interviewing she also touched the darkroom 

issue, that is partly mentioned in her observation study. There have been quite 

significant changes happening nowadays comparing to the historic gay club´s functions. 

The only historic factor that managed to stay within currents ones is the sense of 

security, that gays feel in gay clubs comparing to regular night clubs in which they can´t 

fully manifest themselves. However majority of gays is visiting heterosexual oriented 

clubs nowadays at the same level as gay clubs, in some case even more frequently. In 

the end author concludes stating gay clubs are still of a fair importance for the gay 

community, although significantly smaller than in past 
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Ve své bakalářské práci bych se chtěla zabývat problematikou klubů 

orientovaných na homosexuální klientelu. Zaměřila bych se pouze na gay kluby v rámci 

Prahy.  

V úvodní části bych přiblížila tento termín, různé způsoby konceptualizace, které 

se objevily v odborných pracích zaměřených na tuto problematiku, a následně se 

podívala na historii gay klubů v Praze, jejich současný počet a návštěvnost. Dále bych 

se také ráda věnovala srovnání gay klubů u nás a v zahraničí, a to především v počtu 

klubů, návštěvnosti a účelovosti. Ráda bych situaci v Praze porovnala s nějakou 

vyspělejší zemí, resp. městem, jako je například Londýn. V této části využiji zejména 

již existující studie a literaturu. Dále mě bude zajímat, jak se gay kluby liší od 

„normálních“ klubů (myšleno ve stylu zábavy a seznamování), co pro gaye tyto kluby 

znamenají a proč kluby navštěvují, co zde hledají (pobavení s přáteli, lásku, sex apod.). 

Také bych chtěla zjistit, jestli do gay klubů chodí pouze mladí lidé nebo zda 

v navštěvování gay klubů věk nehraje roli. Pro tyto účely provedu vlastní kvalitativní 

výzkum. 

 

Výzkumné otázky: 

1. Jsou gay kluby stejné jako „normální“ kluby nebo se zásadně liší? 

2. Proč gayové navštěvují právě gay kluby a nestačí jim „normální“ kluby? 

3. Jaká věková skupina do klubů dochází? 

4. Za jakým účelem nejčastěji gayové gay kluby navštěvují?  

5. Navštěvují gay kluby i heterosexuálové? 

 

Metodologie: 

Jako výzkumnou metodu jsem si zvolila kvalitativní výzkum, založený na 

polostrukturovaných rozhovorech. Výzkum bych rozdělila na dvě části. V první části 

bych prováděla rozhovory s gayi – návštěvníky gay klubů, kde by mne zajímaly výše 

uvedené otázky. Respondenty bych hledala nejdříve v okruhu svých přátel a následně 

bych pokračovala metodou snowball technique.  

Sama bych také několik pražských gay klubů navštívila, abych se sama podívala, jak to 

v klubech vypadá a funguje, jaká je tam atmosféra, průměrná věková skupina 

návštěvníků apod. 
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Úvod 

Homosexuálně orientovaná menšina je ve společnosti často probírané téma. 

V České republice však nenajdeme mnoho výzkumů, které by se touto komunitou 

zabývaly. Z toho důvodu jsem se rozhodla do gay komunity více proniknout a 

prozkoumat konkrétní podniky určené k zábavě, primárně pro gay klientelu. Téma gay 

klubů jsem zvolila proto, že většina lidí má tyto kluby v povědomí, ale nezná je a má 

vůči nim předpojatý názor. Přitom málokdo o gay klubech něco ví nebo je dokonce kdy 

navštívil. A také proto, že na našem území existují pouze dva výzkumy, které se jen 

částečně zabývají gay kluby. 

 

Hlavním cílem mé práce je určit úlohu gay klubů v gay komunitě, motivy 

návštěvníků do gay klubů k jejich návštěvě a v neposlední řadě hlavní odlišnosti gay 

klubů a normálních nočních klubů1. 

 

Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. V teoretické 

části zprvu definuji základní pojmy. Následně se budu zabývat postavením 

homosexuálně orientovaných jedinců ve společnosti. Při pohledu do historie budu 

nejvíce čerpat z rozsáhlé práce Jiřího Fanela Gay historie, jež detailně mapuje dějiny 

homosexuální menšiny. V otázce současné situace homosexuálů v naší společnosti se 

budu opírat zejména o výsledky práce Pavlíny Janošové Homosexualita v názorech 

současné společnosti. Ta prezentuje výsledky průzkumu postojů určitých sociálních 

skupin k homosexualitě. Práce Kateřiny Beňové s titulem Analýza situace lesbické, gay, 

bisexuální a transgender menšiny v ČR naopak mapuje současnou situaci těchto menšin 

v naší společnosti. Abych doplnila pohled české společnosti na homosexuální menšinu o 

co nejaktuálnější data, využiji průzkumů Centra pro výzkum veřejného mínění, které se 

otázkou postoje společnosti k homosexualitě zabývají. Poslední kapitola teoretické části 

se bude zabývat gay kluby – jejich historií a současnou situací. Zde bych čerpala ze 

dvou pro mne nejvíce přínosných výzkumů. Jde o výzkum Kateřiny Nedbálkové 

Subkultura homosexuálů v Brně, který mapuje celou homosexuální subkulturu na území 

Brna, a studie Gay na přelomu milénia od Michala Benedecka. Obě práce se mimo jiné 

                                                 
1 Pakliže čtenář této práce narazí na pojem „normální“ nebo „běžný“ ve spojení s termínem klub, je tím 

myšleno většinový, konvenční, mainstreamový. 
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zabývají fungováním gay klubů a přicházejí s teoriemi a závěry, které budu v další části 

mé práce porovnávat s výstupy mého výzkumu.  

 

 Ve výzkumné části provedu polostrukturované rozhovory s několika 

reprezentanty gay komunity navštěvující gay kluby a nezúčastněné pozorování ve 

vybraných klubech. Rozhovory a pozorování podrobím analýze a porovnání s výsledky 

výzkumů Nedbálkové a Benedecka. Pomocí analýzy budu hledat odpovědi na základní 

otázky mé práce. Doufám, že má práce pomůže k doplnění stávajících výzkumů gay 

komunity v bodech, které nebyly do této doby dostatečně prozkoumány. 
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1. Cíl výzkumu 

Výzkumným cílem mé bakalářské práce bylo blíže prozkoumat prostředí 

nočních klubů pro gay klientelu, jelikož se v oblasti českého sociálněvědního výzkumu 

nejedná o příliš probádanou oblast. Zaměřila jsem se pouze na gay kluby v rámci Prahy, 

i když nejde o rozsáhlou síť podniků. V praktické části jsem hledala odpovědi na hlavní 

výzkumné otázky: 

 Jakou funkci mají gay kluby pro gay komunitu? 

 Jaké mají gayové motivy k návštěvě, co v klubech hledají? 

 Jaké jsou rozdíly mezi běžnými nočními kluby a gay kluby? 

Přestože dnes nejde o oblast zcela tabuizovanou, existuje jen velmi málo sociologických 

výzkumů na tomto poli. Ve své práci vycházím ze dvou větších výzkumů gay 

subkultury – výzkumu brněnské gay scény od Kateřiny Nedbálkové z roku 2000 a o pět 

let mladšího výzkumu Michala Benedecka, který se již soustředil na subkulturu na 

území hlavního města Prahy. 

 

 

2. Teoretická východiska 

 

2.1 Definice pojmů 

Za gay klub je považován noční podnik barového typu zaměřený na 

homosexuální, konkrétně gay klientelu. Rovněž však na našem území existují „gay 

kluby“ – nevládní organizace, které seskupují homosexuálně orientované ženy i muže 

(jako například již zaniklé Sdružení organizací homosexuálních občanů – SOHO).2 Ve 

své práci se však budu zabývat, jak jsem již v cílech výzkumu uvedla, prvním typem 

institucí. 

 

Gay je „Mezinárodně užívané (v angličtině původně slangové) označení pro 

homosexuální muže.“3 I přestože se jedná o označení ryze pro homosexuální muže, 

                                                 
2 Stehlíková, Procházka, Hromada 1995: 133 
3 Capponi, Hajnová, Novák 1994: 49 
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bývá slovo gay používáno jako synonymum ke slovu homosexuál a jsou jím 

označovány i homoeroticky orientované ženy. Slovo homosexualita pochází z řeckého 

homos = stejný a z latinského sexus = pohlaví. Homosexualita je “sexuální orientace 

jedince, pohlavní náklonnost k osobám stejného pohlaví; častější u mužů. Příčinu nelze 

jednoznačně určit, pravděpodobně jde o vrozený sklon.“4 „Je to celoživotní neměnný a 

nositelem nezapříčiněný a nezvolený, tedy také nezaviněný, stav…“5 Homosexualita se 

dělí na dvě formy – egodystonní a egosyntonní. Při egodystonní formě je jedinec se 

svou orientací plně smířen a vůči okolí je schopen svou orientaci přiznat. Oproti tomu 

egosyntonní homosexualita se vyznačuje odmítáním orientace, kterou není jedinec 

schopen před svým okolím ani před sebou přiznat. Díky touze po heterosexuální 

orientaci se dostává jedinec do rozpolcení, které se projevuje depresemi, v jejichž 

průběhu může dojít i k bilančním sebevraždám.6 

 

 

2.2. Homosexuálové ve společnosti 

 

2.2.1 Historie 

Historie homosexuality je stará jako lidstvo samo. První zmínky o 

homosexuálních projevech v chování se datují až do pravěku. Homosexualita existuje ať 

už skrytě nebo zcela otevřeně a podporovaně ve všech lidských společnostech7, ba 

dokonce byla vypozorována i v říši zvířecí. Psycholog Jaroslava Madlafousek 

vysvětluje, že existuje podstatný rozdíl mezi homosexuálním chováním a 

homosexualitou. Homosexuální chování bývá zapříčiněno vlivem určitých podmínek. 

Za běžných podmínek je jedinec orientován heterosexuálně. Jako velmi názorný příklad 

můžeme použít věznice, kde je odsouzencům znemožněn kontakt s osobami opačného 

pohlaví, a proto se uchylují k sexuální aktivitě s osobami stejného pohlaví. Oproti 

homosexuálnímu chování, kdy je jedinec k orientaci na stejné pohlaví dohnán situací, 

při homosexualitě jedinec upřednostňuje stejné pohlaví i v případě možnosti volby mezi 

                                                 
4 Všeobecná encyklopedie Diderot ve čtyřech svazcích 1997:168 
5 Brzek, Pondělíčková – Mašlová 1992:19 
6 Capponi, Hajnová, Novák 1994: 55 
7 V některých kulturách je homosexualita brána jako běžná součást pohlavního života. Při zkoumání 

fenoménu homosexuality u 76 různých kultur C. S. Fordem a F. A. Beachem roku 1951 bylo zjištěno, že 

ve 49 kulturách (tj. cca 64%) je homosexualita chápána jako něco normálního a běžného. Samozřejmě 

existuje i protipól, tedy kultury, které mají k homosexualitě zcela opačný postoj a považují ji za něco 

trestuhodného. 
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pohlavím stejným a opačným. Madlafousek míní, že u zvířat se objevuje pouze 

homosexuální chování. Homosexualita je charakteristická výhradně pro lidský druh. 

 

V západních, křesťanstvím ovlivněných, společnostech bylo homosexuální 

chování v minulosti chápáno jako hřích, který se trestal až smrtí. Trest smrti za 

homosexuální styk byl v Evropě zrušen na přelomu osmnáctého a devatenáctého století, 

avšak jako trestný čin byl považován i nadále.8 Ke konci 19. století začíná být 

homosexualita posuzována jako choroba, vrozená vada, kterou je třeba v zájmu 

společnosti léčit. Byla vnímána podobně jako schizofrenie. Při léčbě homosexuality 

byly mužům podávány mužské hormony za cílem odstranit projevy zženštilosti. Tato 

léčba měla ovšem zcela opačný efekt – zvýšení sexuální vzrušivosti při styku s druhým 

mužem. V současnosti je homosexualita považována za druh sexuální identity, se kterou 

se člověk rodí a která jej následně provází celý život.9 

 

Poněvadž cílem mé práce není zmapovat celou historii právního a společenského 

„ošetření“ homosexuality, která je velmi rozsáhlá, rozhodla jsem se detailněji orientovat 

pouze na území našeho státu, a to od začátku minulého století. 

 

Za první republiky byl stále platný § 129 vydaný roku 1803 v rakouském 

trestním zákoníku, který označoval homosexuální styk jako smilstvo proti přírodě. 

Velká většina homosexuálů z tohoto důvodu svojí orientaci před veřejností skrývala. 

S pravidelností se v novinách objevovaly zprávy o pochybných zařízeních i nejrůznější 

příběhy o chlapcích, kteří byli vtaženi do podsvětí plného neřestí. A právě tyto novinové 

články z černé kroniky byly jediným informačním zdrojem, ze kterého se veřejnost o 

homosexuálech dozvídala. Není tedy divu, že měla společnost ke gayům jistý odpor a 

homosexualitu považovala za hřích. Například v jednom z článků v listu zvaném 

Národní střed z roku 1934 je konstatováno, že „...ani Praha jako velkoměsto nezůstala 

ušetřena neřestí, jakými jsou obdařena všechna velká města: je to kokain a 

homosexualita“, čímž staví homosexualitu a užívání drog do jedné roviny.10 

 

                                                 
8 Giddens 1999: 126 
9 Fafejta 2004: 83-92 
10 Fanel 2000: 421-424 
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Ostatně v průběhu druhé světové války došlo ke snaze vyhladit nejen židovské a 

romské obyvatelstvo, ale i politické odpůrce a v neposlední řadě i homosexuály. 

„Nacistická ideologie vinila gaye z toho, že „promrhávají rozplozovací sílu mužů“.“11 

Tresty za homoerotické chování se ukládaly od kastrace až po transporty do 

koncentračních táborů, kde byli gayové označováni růžovými trojúhelníky12 a kde se na 

nich prováděly nacistické lékařské experimenty.13 

 

Ani nástup komunismu nedopomohl k legalizaci pohlavního styku mezi osobami 

stejného pohlaví. Avšak roku 1950 byl zmíněný § 129 trestního zákona o smilstvu proti 

přírodě změněn v § 241 o trestnosti pohlavního styku s osobou téhož pohlaví. První 

úspěch v legalizaci homosexuality je datován rokem 1961, kdy díky reformě trestního 

zákona vešel v platnost § 244, jež označoval za nelegální pouze pohlavní styk osob 

stejného pohlaví mladších osmnácti let. Na rozdílnosti věkové hranice pro legální 

pohlavní styk mezi heterosexuálními a homosexuálními jedinci byla stále vidět jistá 

diskriminace. 14 Přestože styk mezi osobami stejného pohlaví nad osmnáct let byl již 

legální, stát nadále zabraňoval vzniku organizací a sdružení, nepodporoval dostatečnou 

informovanost veřejnosti a homosexuální projevy na veřejnosti byly na základě stejného 

paragrafu brány jako veřejné pohoršení.15 A to z toho důvodu, že na oficiálních místech 

vládla představa, že homosexualita „se neslučuje“ s morálkou socialistického člověka. 

Právě proto bylo k paragrafu připojeno ještě ustanovení, dle kterého je možné odnětí 

svobody až na patnáct let pro toho, kdo pohlavním stykem s osobou téhož pohlaví budí 

veřejné pohoršení. Ačkoli došlo k určitému uvolnění, i nadále většina gayů vedla dvojí 

život. Na veřejnosti měli heterosexuální vztah a vedli rodinný život, druhý – tajný život, 

ve kterém projevovali svou pravou sexuální orientaci, žili v gay klubech. 16  

 

S pádem komunistického režimu došlo nejen k legislativním změnám v oblasti 

legalizace homosexuality (roku 1990 byl zrušen § 244 trestního zákona a věková 

hranice pro sexuální styk osob stejného pohlaví byla stanovena jako u osob opačných 

pohlaví – tedy na patnáct let), ale díky společenským změnám došlo k uvolnění cesty 

pro vývoj organizovaných gay hnutí a ochotě vytvářet tolerantnější společenské soužití. 

                                                 
11 Janošová 2000: 47 
12 Viz. příloha č. 1 
13 Janošová 2000: 47-48 
14 Fanel 2000: 441-445 
15 Janošová 2000: 48 
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Vedle vzniku nejrůznějších homosexuálních spolků, klubů, barů apod. byl zásadní zrod 

Sdružení organizací homosexuálních občanů (SOHO), které sehrálo velmi významnou 

roli v dalším vývoji homosexuální komunity. „SOHO usilovalo o politické zviditelnění 

(jeho prezident Jiří Hromada kandidoval v roce 1990 do Federálního shromáždění), o 

vynětí homosexuality ze seznamu nemocí (k čemuž došlo na mezinárodní úrovni 

rozhodnutím WHO v roce 1993), o odstranění diskriminace LGB osob, o prosazení 

registrovaného partnerství osob stejného pohlaví.“17 Mimo hlavního cíle zajistit 

homosexuálně orientovaným lidem bezpečné sociální postavení, se SOHO podílelo i na 

boji proti AIDS, vydávalo vlastní měsíčník SOHO revue a zapojovalo se do spolupráce 

s ostatními médii jako Český rozhlas 1, Československá televize následně 

přejmenována na Českou televizi, s televizními stanicemi Nova, Prima atd.18 SOHO se 

nejprve v roce 2000 změnilo v Gay iniciativu a následně o šest let později, po přijetí 

zákona o registrovaném partnerství, ukončilo svou činnost. 

 

 

2.2.2 Současnost 

I po zániku SOHO a Gay iniciativy existují v České republice občanská 

sdružení, jejichž záměrem je přispívat k prosazování tolerantní společnosti, boj proti 

homofobii a zvýšení povědomosti o LGBT (lesbické, gay, bisexuální a transgender) 

komunitě. Nejstarší existující organizace (občanské sdružení) je Stud19, která vznikla 

roku 1996 v Brně a působí dodnes. Mezi její hlavní projety patří spolupořádání jedné 

z největších událostí LGBT komunity - Queer filmového festivalu Mezipatra. Na 

festivalu, jehož první ročník se konal v roce 2000, jsou promítány v Praze a v Brně 

filmy s gay a lesbickou tématikou. V roce 2010 byl založen spolek Prague Pride20. Jeho 

hlavní aktivitou je organizování festivalu gay hrdosti Prague Pride. V rámci festivalu se 

konají společenské, kulturní a sportovní akce a celý festival je zakončen průvodem 

Prahou, který bývá označován jako duhový průvod. Rok poté vzniklo ještě sdružení 

Proud (Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu)21, které se soustředí na 

systémové změny jako je například možnost adopce pro homosexuální páry. 

                                                                                                                                               
16 Fanel 2000: 434-445 
17 Beňová 2007: 17 
18 Fanel 2000: 452-460 
19 http://www.stud.cz/  
20 http://www.praguepride.cz/  
21 http://www.proudem.cz/  

http://www.stud.cz/
http://www.praguepride.cz/
http://www.proudem.cz/
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Od roku 1961, kdy přestal být styk mezi osobami stejného pohlaví kriminálním 

činem, se legislativa v oblasti homosexuality neustále a významně posouvala. Jedním 

z dalších velkých mezníků byl rok 2006. Právě tehdy byl přijat zákon o registrovaném 

partnerství, konkrétně zákon číslo 115/2006 Sb, který je ve svém znění platný dodnes. 

Registrované partnerství se od svazku manželského odlišuje v několika bodech, jako je 

vznik společného jmění, které při uzavření partnerství nevzniká, tak jak je tomu v 

případě manželství, vdovský/vdovecký důchod při úmrtí partnera nebo v oblasti 

dědického práva.22 Dle Anthonyho Giddense bychom si měli uvědomit, že i přes nová 

legislativní opatření podporující homosexuální svazky, v postoji veřejnosti vůči 

homosexuálům k tak zásadnímu obratu nedošlo. Odpůrci těchto svazků se domnívají, že 

stát by nepřirozené homosexuální vztahy měl spíše omezovat, než-li je podporovat. 

Murphy vysvětluje obavu heterosexuálních jedinců z homosexuálních svazků jeho 

zdáním nelogičnosti: „Téměř všichni se však domnívají, že homosexuální sňatek je 

nelogický – nikoli nemorální, ale nesmyslný. To je většinou vysvětlováno tím, že 

z takového svazku nevzejdou žádné děti, což je námitka, jež by stejně tak mohla být 

adresována i heterosexuálním párům, které zůstanou bezdětné.“ 23 

 

I přes kroky vedoucí ke snahám podpořit právo homosexuálů na partnerské 

svazky stále existují legislativní omezení, která nedávají homosexuálním 

párům/jedincům stejná práva jako heterosexuálním. Na rozdíl od států jako jsou 

například Belgie, Nizozemsko, Velká Británie či některé státy USA, nemůže v České 

republice homosexuální pár adoptovat dítě. Toto právo je naší legislativou vyhrazeno 

pouze manželům nebo jednotlivcům. Přestože homosexuálové nemohou adoptovat dítě, 

mohou se i po uzavření registrovaného partnerství stát pěstouny. Ovšem pouze 

individuálně, nikoli jako pár. 24 

 

Vedle velkých pokroků v zákonodárství došlo za posledních několik let i 

k výraznějšímu posunu tolerantnosti lidí vůči homosexuálním spoluobčanům. V 

průzkumu veřejného mínění prováděném v březnu roku 2014 v rámci pravidelného 

výzkumu se potvrdilo, že česká společnost je stále tolerantnější k této menšině. Byť 

z krátkodobého pohledu jsou změny méně výrazné, z dlouhodobého hlediska je 

                                                 
22 Beňová 2007: 26-30 
23 Murphy 1998: 62 
24 Beňová 2007: 33 
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výraznější změna patrná. Roku 2003 43% dotázaných by nechtělo mít za sousedy 

homosexuály a jednalo se o třetí nejvíce odmítanou skupinu obyvatel. V roce 2014 klesl 

počet respondentů nepřejících si homosexuály za sousedy na 25%, čímž se 

homosexuálové ocitli spolu s cizinci žijícími v ČR až na šestém místě. Češi sami 

vnímají svou společnost jako tolerantnější k homosexuální minoritě. Při položení 

otázky, zda jsou podle dotazovaných lidé v ČR tolerantní k homosexuálně orientované 

skupině obyvatel, nadpoloviční většina (konkrétně 63%) respondentů odpověděla, že 

ano. Od roku 1996, kdy stejným způsobem na tuto otázku odpovědělo pouze 27% 

dotázaných, došlo v očích respondentů k největšímu posunu v toleranci obyvatel ČR 

právě k této skupině.25 Větší rezervovanost vůči homosexuálům stále přetrvává u lidí 

starších 60 let.26 

 

Další výzkum, prováděný opět Centrem pro výzkum veřejného mínění, se 

zaměřoval na postavení dotázaných k třem právům homosexuálních žen a mužů. 

Jednalo se o právo registrovaného partnerství, právo na uzavření sňatku a právo na 

adopci. I v těchto otázkách je patrný posun tolerantnosti dotázaných. Největší podporu 

má právo na registrované partnerství (72%), jehož podpora od roku 2005 vzrostla o 

11%. S právem uzavřít sňatek pro homosexuály souhlasí dnes, oproti původním 38% 

z roku 2005, přibližně polovina respondentů (51%). Největší růst tolerantnosti je u 

práva adopce, které v roce 2013 podpořilo sice pouhých 34% respondentů, ale od roku 

2005 došlo k nárůstu o 15%. Bohužel stále nadpoloviční většina (57%) Čechů 

nesouhlasí s možností adopce pro homosexuálně orientované páry nebo jedince27. Pro 

všechna tři sledovaná práva byli obecně lidé ve věku 20 až 29 let, obyvatelé Prahy, lidé 

přiklánějící se k politické pravici a lidé nehlásící se k žádné církvi nebo náboženské 

organizaci. Stejně jako u předchozího šetření byly vypozorovány odmítavé postoje lidí 

starších 60 let k homosexuálně orientovaným osobám. 28 „Homosexuálové musejí dosud 

čelit hluboce zakořeněným předsudkům a často i otevřenému násilí. Jejich úsilí o 

emancipaci se setkává s odporem stejně hlubinným, jako je ten, který brání přístupu žen 

k sociální a ekonomické rovnosti.“29 

 

                                                 
25 Tuček 2014 
26 Viz. přílohy č. 2 a 3 
27 Viz příloha č. 4 
28 Ďurďovič 2013 
29 Giddens 2013: 44 
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2.3 Gay kluby 

 

2.3.1 Historie 

Za první republiky byly gay kluby, tehdy spíše místa pro setkávání 

homosexuálů, nelegální, a proto o nich veřejnost nevěděla. Jediné informace, které se 

k nim o těchto místech dostaly, byly z černé kroniky v tisku. Tato místa byla v tisku 

nazývána jako „peleše neřesti“ a byla považována za součást hříšného podsvětí Prahy. 

Několik zmínek bylo o peleších na Žižkově a na Vinohradech. Na těchto místech 

docházelo převážně k prostituci mladých chlapců, kteří si na bydlení a stravu museli u 

majitele-hostinského vydělat lákáním mužů do pelechu a přinutit je k velkým útratám. 

Nedocházelo zde k seznamování jedinců se záměrem vztahu. Ke shlukování gay 

komunity, a tedy místům obdobným dnešních gay klubů a gay friendly podniků, 

docházelo v barech Casino v Ječné ulici a Batex v místě dnešního obchodního domu 

Kotva.30 

 

I přes zhoršení situace homosexuálů během druhé světové války a stále trvající § 

129, společenský život gay komunity neustal. Jako důkaz toho je fakt, že gayové se 

v Praze i nadále scházeli na určených místech. Další tradiční místa vedle přetrvávajících 

barů Batex a Casino z období první republiky byla kavárna v hotelu Šroubek na 

Václavském náměstí (později známý pod jménem Evropa), Orient na Ovocném trhu, 

kavárna U Tlapáků na Václavském náměstí a lokály U kupců ve Štěpánské ulici a 

Beránek v ulici 28. října.31 

 

S rokem 1961 a uzákoněním § 244 nedošlo, díky přetrvávajícímu odporu 

k veřejným projevům homosexuality, k nikterak výrazným změnám, veřejné povědomí 

se společně se změnou zákona nezměnilo. Gayové museli tedy i nadále veřejně svou 

sexuální orientaci skrývat. Pokud okolo sebe homosexuálně orientovaní jedinci neměli 

okruh gay komunity, hledali obyčejně až po setmění pro svá sexuální vyžití místa 

nepříliš vábná, jako jsou veřejné záchodky, nádražní kouty a podobná místa. Tato místa 

byla označována jako „holandy“. Kluby barového typu, jež se orientovaly na gay 

                                                 
30 Fanel 2000: 420-432 
31 Fanel 2000: 432-433 
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klientelu, přetrvávaly z minulých desetiletí. V tomto období byla velmi oblíbená vinárna 

Globus v ulici 28. října a nedaleký T club.32 

 

Nástup diskotékové generace v 80. letech se projevil i na mladé generaci gayů, 

kteří stejně jako heterosexuální veřejnost prahli po klubech diskotékového typu (typ 

dnešních gay klubů). V reakci na poptávku vznikly v Praze dvě diskotéky, které byly 

určené pro homosexuálně orientovanou klientelu. Obě vznikly z dosavadních vináren, a 

to z vinárny T club a U Petra Voka z Rožmberka na Smíchově. Diskotéky se těšily 

takové oblibě, že během víkendových nocí praskaly ve švech a nebylo v nich k hnutí. 

Zájmu si povšimla i Státní bezpečnost, která se rozhodla kluby využívat k získávání 

informací pro svou kartotéku homosexuálů. Státní bezpečnost předvolávala jednotlivé 

gaye pod záminkou vyšetřování vraždy asi třicetiletého gaye z počátku osmdesátých let. 

Gayové museli poskytnout své otisky a nechat se vyfotografovat. K tvorbě kartotéky 

využívala policie ještě druhý zdroj, jímž bylo zákonem nucené přiznání všech svých 

kontaktů gayů nakažených pohlavními chorobami.33 Kartotéky následně sloužily Státní 

bezpečnosti k vydírání gayů.34 

 

Po pádu komunismu se situace ve společnosti pro homosexuálně orientovanou 

komunitu konečně změnila. Došlo k zániku výše zmiňovaných „holandů“ a naopak ke 

vzniku speciálních legálních gay podniků, kde se gay komunita mohla scházet na úrovni 

a nemusela se skrývat před odsuzující veřejností. Dokonce i označení klubu, že jde o 

gay klub, se v posledních letech neskrývá a slovo gay bývá mnohdy součástí názvu.35 

 

 

2.3.2 Dnešní gay kluby 

Benedeck ve své práci přichází s názorem, že pro návštěvnost současných gay 

klubů existují dva důvody – zábava a potřeba rozvíjení sociálního kontaktu v rámci gay 

komunity. Relaxaci a zábavu vyhledává ve chvílích volna každý bez ohledu na sexuální 

orientaci. Běžným místem pro relaxaci a zábavu je příhodný právě podnik barového 

typu. Důvod, proč gayové raději navštěvují gay bary místo běžných barů, vysvětluje 

Benedeck tím, že gay klub řeší potřebu gay komunity na bezpečné a tolerantní veřejné 

                                                 
32 Fanel 2000: 445-450 
33 Fanel 2000: 450-452 
34 Nedbálková 2000: 320 
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místo. I přes čím dál tím větší toleranci společnosti je možné, že se homosexuálně 

orientovaný jedinec nemusí cítit okolím akceptovatelný, a proto si kluby stále 

zachovávají svou ochranářskou funkci. Za zásadní motiv návštěvnosti považuje 

„...pobývání gayů v přítomnosti jiných gayů, tzn. rozvíjení gay sociálních vztahů za 

účelem rozšiřování gay sociálního okruhu.“36, čímž dochází k rozšiřování gay 

subkultury. Benedeck rovněž považuje gay kluby za jednu z mála možností, kde může 

homosexuálně orientovaný muž nalézt dlouhodobého partnera. Na tento bod bych se 

vzhledem k pokroku doby (expanze internetu a mobilních aplikací napomáhajících 

seznámení a větší informovanost a tolerantnost společnosti, vedoucí k nepotřebě svou 

sexuální orientaci veřejně skrývat) od Benedeckova zkoumání chtěla ve svém výzkumu 

rovněž zaměřit. 

 

Sporný faktor ovlivňující návštěvu gay klubu je coming out. V této oblasti si 

Benedeck a Spencer odporují. Spencer uvádí coming out v klubu za významný jev a 

většina návštěvníků prožila svůj coming out právě v gay klubu. S tímto Benedeck 

nesouhlasí, a to především z důvodu možnosti dostatku informací o gay subkultuře 

z jiných zdrojů a návštěva gay klubu není v současné době prvním setkáním 

chlapců/mužů s výše zmíněnou komunitou. V tomto bodu zcela souhlasím 

s Benedeckem, ale svou hypotézu hodlám prověřit v následném výzkumu. 

 

Gay kluby mají oproti běžným klubům jedno velké specifikum – darkroom. 

Darkroom („díra“) je „...úplně tmavá místnost, kde dochází k sexuálním stykům, při 

kterých si jednotliví aktéři zachovávají anonymitu, a tato setkání většinou nejsou 

začátkem ani vyvrcholením dlouhodobějších vztahů“37 Darkroom již nezažívá takové 

dny obliby, jako tomu bylo v minulosti. Darkroomy v současnosti spíše zejí prázdnotou 

i přes vysokou obsazenost zbývajících prostor klubu návštěvníky.38 Toto specifikum je 

pro mne, jako doposud návštěvníka pouze klubů pro heterosexuální nebo smíšenou 

klientelu, velkou zvláštností. V běžných klubech je naopak ostrahou hlídáno, aby 

k sexuálním stykům mezi návštěvníky v zákoutích klubu nebo na toaletách 

nedocházelo. Pravděpodobně jde ještě o pozůstatek z dob, kdy si gayové nemohli 

                                                                                                                                               
35 Benedeck 2005: 45 
36 Benedeck 2005:47 
37 Nedbálková 2000:329 
38 Benedeck 2005:51-53 
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z důvodu skrývání své sexuální orientace dopřávat erotické hrátky mimo klub, jelikož se 

obávali možného prozrazení cestou z baru na hotel nebo domů. 

 

Nedbálková i Benedeck věnují speciální pasáž výzkumu personálu gay klubů. 

Personál je považován za jeden z nevýznamnějších faktorů návštěvnosti gay klubů. 

„Zvyk není nejdůležitějším faktorem návštěvnosti…“39 jako tomu bývá v případech 

normálních klubů. Z toho důvodu bývá personál speciálně vybírán. Při selekci je kladen 

velký důraz na vzhled barmanů, jenž bývá následně podpořen vyzývavými uniformami 

podniku. Barmani jsou zpravidla homoeroticky orientovaní muži, kteří mají kladný 

vztah ke gay komunitě. Význam, roli a tezi, zda je personál opravdu tím nejdůležitějším 

nebo jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují výběr klubu, bych si ráda ověřila 

ve svém výzkumu. 

 

 

2.3.3 Návštěvníci 

Benedeck přichází s hypotézou, že „…do klubů i gay prostředí vůbec dochází 

takřka jenom takoví muži, kteří mají v oblibě homoerotický styk.“40 Tuto hypotézu bych 

si ráda ve svém budoucím výzkumu ověřila. Budu zjišťovat, zda gayové, kteří kluby 

navštěvují, je navštěvují z důvodu uskutečnění sexuálního styku. 

 

Benedeck i Nedbálková se shodují na rozřazení návštěvníků na 3 typy. Ti, kteří 

chodí do klubů sami a jejichž motiv návštěvy je touha po seznámení a sexuálním styku. 

Druhou skupinu návštěvníků, která představuje spíše menšinu, tvoří páry. 

Nejpočetnějším typem návštěvníků jsou lidé přicházející ve skupinách. Záměrně 

používám slovo lidé, jelikož součástí těchto přibližně pětičlenných skupin bývají i ženy. 

Tyto heterosexuálně orientované ženy bývají označovány výrazem „faghag“41. 

Benedeck je rozděluje na dvě skupiny – ty, kterým je nepříjemná společnost 

heterosexuálně orientovaných mužů z důvodu erotického jiskření a vyhledávají 

„bezpečnou“ společnost, a kamarádky feminně působících gayů. Kamarádský vztah 

mezi heterosexuálně orientovanou ženou a homosexuálně orientovaným mužem 

považuje Benedeck za něco speciálního, zvláštního. Žena v tomto vztahu uspokojí své 

                                                 
39 Benedeck 2005: 57 
40 Benedeck 2005:59-60 
41 Benedeck výraz překládá jako „homodějky“. 
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potřeby nákupů a hovorů o věcech, které by jejího intimního partnera nezajímaly nebo 

možná i obtěžovaly, a zároveň si s gayem nekonkurují při seznamování, což je výhoda 

oproti kamarádským vtahům mezi ženami. Obě práce se snaží rozdělit návštěvníky ještě 

podle věku. Majoritní skupinu tvoří jedinci do třiceti let, druhou o dosti méně početnou 

skupinu tvoří jedinci starší. Zatímco mladší návštěvníci tancují a baví se, starší 

návštěvníci postávají u stěn a pozorují tanečníky nebo se baví u baru. Nedbálková se 

odvolává na velmi ceněný kult mládí a fyzické přitažlivosti. Benedeck se snaží věkové 

rozložení vysvětlit i typem zábavy, který přitahuje spíše mladší generace. V tomto 

s Benedeckem plně souhlasím, jelikož i v normálních klubech nejsou často vidět jedinci 

překračující hranici čtyřiceti let. 

 

V oblasti chování návštěvníků v klubu se Nedbálková a Benedeck rozcházejí. 

Nedbálková pozoruje jistou teatrálnost a afektovanost, což vysvětluje pocitem bezpečí, 

uvolnění a sundáním pomyslné masky, kterou gayové nosí na veřejnosti. Benedeck se 

odkazuje na Jarešovou, Svobodu i Langa42, kteří ve svých studiích říkají téměř totéž: 

hodně zženštilí (genderově více identifikovaní s pohlavím ženským než mužským, 

nazývaní též jako „typičtí“ nebo „flagrantní“) gayové jsou vzácní a tvoří pouze malou 

část gay komunity. 

 

Benedeck se ve své práci zabývá coming outem, jenž považuje v dnešní době již 

za vymizelý jev. Tento jev byl vypozorován v dřívějších letech, kdy si muži uvědomili 

svou odlišnost teprve návštěvou klubu, jelikož informovanost a především tolerantnost 

veřejnosti byla velmi nízká. Dnes však existuje mnoho nejrůznějších informačních 

kanálů, „…tudíž se ona sebeidentifikace nemá důvod prvně odehrávat v gay 

prostředí.“43  Jako další důvod, proč v současnosti nedochází v klubech ke coming 

outům, předkládá Benedeck věkovou hranici pro návštěvu klubu, která bývá určena na 

osmnáct let. A pouze 15% gayů si uvědomí svou sexuální orientaci až po této věkové 

hranici. Tento jev bych chtěla více probádat ve svém výzkumu a ověřit si, zda má 

Benedeck se svým tvrzením pravdu nebo se mýlí. 

 

 

                                                 
42 Jarešová Andrea: Sonda do problematiky promiskuitního chování některých homosexuálně 

orientovaných mužů; Svoboda Zdeněk: Feminizace jazyka v homosexuální komunitě; Lang Daniel: 

Pohled na postavení homosexuálů v české společnosti očima osmi respondentů. 
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3. Metody a zdroje dat 

 

3.1 Výzkumný design 

Za výzkumný design jsem zvolila případovou studii, konkrétně více případovou 

studii, kdy mi mnoho informací od několika málo jedinců pomůže porozumět i ostatním 

případům.44 Abych mohla co nejlépe odpovědět na výzkumné otázky a získat co 

nejlepší vhled do dané problematiky, rozhodla jsem se pro zkoumání více případů. Díky 

zahrnutí více případů se dá považovat výstup z výzkumu za prokazatelnější. Tento 

design má samozřejmě i nevýhodu a to v tom, že výzkum byl náročnější na realizaci, 

především na čas. V případě mého výzkumu, který má citlivější téma, bylo i hledání 

respondentů ochotných poskytnout rozhovor velmi náročné. 45 

  

 

3.2 Sběr dat 

Pro svůj výzkum jsem zvolila jako metodu polostrukturované rozhovory 

s vybranými respondenty a kombinované s pozorováním ve dvou vybraných klubech. 

 

Respondenty jsem neoslovovala přímo v klubech, a to z několika důvodů. 

V první řadě by respondenti nemuseli být vůbec upřímní, jelikož bych pro ně byla úplně 

cizí osoba, kterou náhodně potkali a která se jich ptá na nadmíru osobní věci, a to by 

značně nepříznivě zkreslovalo výsledky výzkumu. V klubu není klidné prostředí, které 

by poskytovalo soukromí pro rozhovor, respondenti by mohli být ve většině případů 

opojeni alkoholem, což by mohlo rozhovor taktéž ovlivnit. V klubu by nebyl prostor na 

delší rozhovor a za předpokladu, že se návštěvníci chtějí především bavit, by nemuseli 

chtít svůj čas věnovat rozhovoru (který u mého výzkumu trval v průměru 24 minut). 

V neposlední řadě jsem nechtěla respondenty přímo z určitých klubů, ale respondenty, 

kteří navštěvují i jiné kluby anebo kteří kluby v současné době již tolik nenavštěvují, 

abych mohla vyzvědět, co se u nich změnilo, že o kluby již ztratili zájem. Proto bylo 

hledání respondentů poněkud obtížně a časově náročné. 

 

                                                                                                                                               
43 Benedeck 2005:48 
44 Hendl 2005: 103-105 
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Respondenty jsem získala ze svých kontaktů nebo přes známé. Vybírala jsem 

takové gaye, kteří prošli coming outem a kteří v současné době i v minulosti gay kluby 

navštěvovali. Celkově jsem vyzpovídala 8 respondentů. Rozhovory jsem prováděla 

v období mezi březnem roku 2013 a únorem roku 2014 a trvaly celkem 193 minut.46 

Přepisy rozhovorů vyšly na 48 stránek textu.47 Text z rozhovorů jsem nechala 

v originální podobě bez jakýchkoliv úprav a převodu do spisovné češtiny. Chtěla jsem 

tím zachovat autentičnost výpovědí. Po prvním rozhovoru jsem scénář lehce upravila a 

doplnila o otázky, které se objevily během prvního rozhovoru a přišly mi zajímavé.48 

 

Rozhovory jsem prováděla u respondentů doma nebo v klidném zákoutí jejich 

oblíbených kaváren. Díky příjemnému prostředí byli všichni sdílní a otevření. Třebaže 

byli respondenti srozuměni s tím, že pokud nebudou chtít, nemusí na mnou položenou 

otázku odpovídat, překvapilo mne, že všichni odpověděli na všechny otázky, i když 

některé z nich byly velmi citlivé a osobní. Všichni respondenti byli seznámeni s účelem 

výzkumu a až na jednu výjimku všichni souhlasili s nahráváním. S respondenty jsem se 

dohodla, že zůstanou v anonymitě a veškerá jména v rozhovorech změním a nebude je 

tedy možné identifikovat. 

 

Vedle polostrukturovaných rozhovorů jsem provedla i nezúčastněné pozorování 

ve dvou vybraných pražských gay klubech – konkrétně klubu Termix v ulici 

Třebízského na Vinohradech a Friends v Bartolomějské ulici na Starém Městě. Kluby 

jsem vybrala na doporučení respondentů, kteří mi sdělili, že jde o nejnavštěvovanější 

gay podniky barového typu. Oba kluby jsem navštívila v květnu roku 2014, a to vždy o 

víkendu, kdy jsou nejvíce naplněny. Nezúčastněné pozorování jsem zvolila z toho 

důvodu, že základní data  a informace pro výzkum jsem již získala z rozhovorů a nyní 

jsem chtěla zjistit, jak život v klubu funguje bez toho, aniž bych dění ovlivnila svou 

interakcí. Tento přístup má hlavní výhodu v tom, že není vtíravý a nápadný jako 

zúčastněné pozorování. Nevýhoda je v získání některých aspektů, jako jsou postoje a 

jejich vnímání pozorovaných.49 Protože jsem potřebné informace již získala během 

rozhovorů, nemusela jsem k tomuto problému přihlížet. 

                                                                                                                                               
45 Yin 2003: 46-53 
46 Detailní přehled rozhovorů a přidělených jmen v příloze č.6.  
47 Přepisy rozhovorů možné dodat na vyžádání. 
48 Finální scénář viz. příloha č. 5 
49 Hendl 2005:201 
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4. Analýza dat 

 

4.1 Případová studie - rozhovory 

Dotazník jsem rozdělila do několika okruhů, kterými se budu zabývat 

v následujících sedmi podkapitolách, kde budu pomocí porovnávání výpovědí 

respondentů zjišťovat shody nebo naopak rozdíly a pravidelnosti. Vše jsem ještě 

porovnávala s teoriemi Nedbálkové a Benedecka. 

 

 

4.1.1 Uvědomění si sexuální orientace, coming out 

Úvodní část jsem věnovala uvědomění si sexuální orientace a coming outu 

samotného respondenta – kdy k tomu došlo a co jim pomohlo. V souvislosti s gay kluby 

jsem se tázala, zda si myslí, že v dnešní době může návštěva podniku dopomoci 

některým mužům s uvědoměním si své orientace, která je jiná než sexuální orientace 

většiny populace. 

 

Všichni respondenti se shodli na tom, že si svou orientaci uvědomovali už od 

dětství nebo od puberty. To pouze potvrzuje Benedecka, který tvrdí, že jen velmi malé 

množství (15%) osob si uvědomí svou sexuální orientaci až po osmnáctém roku věku. 

Jan: „Já jsem tušil, že je na mně něco jinýho…zhruba od deseti. Čím jsem byl starší, tím 

jsem si to víc uvědomoval. S těma klukama jsem si neměl moc co říct. Neměl jsem 

s nima společný zájmy. Oni hráli fotbal a hokej a to mě nikdy nebavilo. Mě bavilo něco 

jinýho…třeba francouzská kinematografie, opera, balet, dějiny. A to normálního kluka 

nezajímá.“  

Jiří: „Já nevim…já si myslim, že je to od narození. Že to tak prostě je, že to cejtíš. 

Koukáš jinam než ostatní kluci.“ 

Adam: „Sám v sobě jsem si to přiznal v 16, ale vyrovnal jsem se s tim až v 18. Ale jinak 

jsem si to uvědomoval celej život, že se mi líbí kluci.“ 
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Druhá otázka směřována na události, které dopomohly respondentům k 

uvědomění si jejich sexuální orientace, se dočkala opět shody všech respondentů. 

Všichni si svou orientaci uvědomovali už odmala a nebyla žádná specifická událost, 

která by jim k tomu dopomohla. Několik respondentů uvedlo, že si uvědomovali svou 

odlišnost, když začali místo běžných pornografických filmů sledovat i filmy, kde 

probíhal sexuální styk mezi dvěma nebo více muži. 

Robert: „Zjišťuješ to tak, že nekoukáš jenom na pornofilmy, kde jsou dámy, ale koukáš 

na pornofilmy, kde jsou hezký kluci.“ 

Adam: „K tomu přiznání sama sobě mi pomohlo třeba první gay porno nebo první sex 

s klukem.“ 

 

Podstatná otázka tohoto bloku, ve které jsem se tázala na pomocnou funkci gay 

klubu v procesu coming outu, měla odpověď, kterou jsem u všech dotázaných 

předpokládala již po prvních dvou otázkách. Došlo tedy opět k potvrzení Benedeckova 

výroku, že v dnešní době již kluby nemají funkci přispění k uvědomění si a přiznání své 

orientace. Dostupnost veškerých informací je dnes na velmi vysoké úrovni, a proto 

dochází k uvědomění si odlišnosti od heterosexuálně orientované majority již v průběhu 

puberty, kdy mohou chlapci ukojit svou zvědavost pomocí internetu, pornofilmů či 

seznamek, kde mohou komunikovat s ostatními gayi. Polovina respondentů se ale 

domnívá, že může návštěva mladým chlapcům pomoci v jakémsi posunutí, nikoli 

v sebeuvědomění si sama sebe. Je tedy viditelné, že gay kluby tuto svou podstatnou 

úlohu v životě homosexuálů v průběhu času ztratily. 

Adam: „Už já jsem si to uvědomil pomocí počítače a toho, co jsem si tam nešel. 

Nepotřeboval jsem k tomu gay klub…nemyslim si, že je k tomu gay klub potřeba, ale 

dokážu si představit, že tě to dost posune. A nebo dost jako zklame…asi záleží na tom 

člověku.“ 

 

Poslední otázka, kterou jsem respondentům kladla, se zaměřovala na jejich první 

návštěvu gay klubu, abych si ještě jednou ověřila, zda u nich ke coming outu 

nevědomky nedošlo. V tomto bodě se respondenti opět ve většině shodli. Všichni už 
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věděli, do čeho jdou, a proto je návštěva nijak výrazně nešokovala. Zhruba polovina 

byla při své první návštěvě stydlivá. 

Marek: „ To si teda pamatuju úplně přesně a bylo to v prvním roce na střední škole, já 

jsem teda původem Slovák, takže jsem žil v tu dobu na Slovensku a moje teta mě vzala 

do Prahy, protože právě moje sestřenice už tady žila, teda chodila do školy a my jsme 

sem přijeli za ní na týden na prázdniny. No a právě ten víkend jsme šli prvně do gay 

klubu, do vyhlášenýho klubu. Bylo to na Vinohradský ulici, jmenovalo se to tehdy 

Valentino, byl to největší gay klub v ČR, třípatrovej, byla to fakt  bezva, bezva večer. O 

klubech už jsem něco věděl z netu a tak, takže jsem trochu věděl, do čeho jdu, ale stejně 

mě to tak nějak oslnilo. Poprvé jsem v tom klubu viděl ty krásný kluky, třeba ty kluci u 

vchodu měli dokonce kostýmy, byli tehdy převlečeni za anděle, byla to andělská noc, 

byly tam 3 patra, každé úplně jiné – první byla taková kavárna, druhá byl taková česká 

klasika - byl tam samozřejmě parket, bar a poslední bylo takový disco takové ty  disco 

hity. A já jsem tam byl do rána. Po chvíli jsem od tý sestřenice a tety oddělil, že teda 

poznám nějaké kluky. No hrozně jsem se styděl, protože jsem nevěděl, jako koho si mám 

vybrat, ty gesta těch kluků ještě jsem neznal, co jak se dělá a tak. Nakonec jsem se 

seznámil s nějakým klukem, bavili jsme se celej večer, tancovali jsem, prostě bavili…“ 

Jiří: „Svojí první návštěvu si pamatuju uplně přesně dodnes (smích). Vim, že jsem se 

tam hrozně styděl. Seděl jsem tam a hodně jsem pozoroval. Ale už jsem nějak tak věděl, 

do čeho jdu a nebylo to jakože nic šokujícího…ale do tý doby pro mě bežný to taky 

nebylo.“ 

 

 

4.1.2 Průběh návštěv 

V této pasáži jsem se vyptávala respondentů na to, jak často gay kluby 

navštěvují, jakým způsobem se tam baví, jak probíhá jejich návštěva a s kým nejčastěji 

do klubů chodí. Také jsem se jich tázala na názor na faghag, zda jim vadí nebo ne. 

 

V otázce četnosti se objevila neočekávaná shoda skoro všech dotázaných. 

V poslední době nikdo z nich do klubů často nechodí – průměrně jednou za 3 měsíce. 

Převažovaly názory, že už je to v klubech tolik nebaví a raději si zajdou s přáteli do 

vinárny nebo do hospody nebo si udělají party doma. 
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Pavel: „Dřív jsme s kamarádkama chodili hodně..klidně jednou tejdně. Teď tak jednou 

za čtvrt roku a to se ještě musim přemlouvat.“ 

Jan: „Teď nechodim skoro vůbec. Dřív jsem chodil hodně často…skoro každej víkend. 

Teď s kamarádama zajdeme radši na vínečko. Ale už mě to nějak nebaví. Ty party to 

není smysl života.“ 

 

Setkala jsem se i s názorem, že respondent do pražských gay klubů často 

nechodí, protože mu nevyhovují. Na jeho výpovědi je možné pozorovat, že gay kluby 

nejsou tak rozmanité a cílí na většinu. Je ale dosti možné, že pokud by gay kluby byly 

rozmanitější a cílily by i na jiné typy gayů než ty „klasické“, nemusely by mít dlouhou 

životnost. 

Adam: „Do klubů chodim, ale teď ne moc…tak jednou za dva měsíce. Mi tady ty kluby 

popravdě moc nevyhovujou. V zahraničí se mi líbí víc. Nebo tam je to spíš o těch 

lidech…op tom, že ty lidi se tam jdou bavit. Tady jdou ty lidi pozorovat nebo se účelně 

seznámit. Tady je to takový víc jakože přetvářka. A tam se jdou fakt jako bavit a ty se 

taky bavíš, protože netrpíš nějakym stihomamem. A hlavně nemam rád hudbu, která se 

líbí většině gayů.“ 

 

Do klubů chodí majorita dotázaných s kamarádem nebo rovnou s partou 

kamarádů a kamarádek. Jeden respondent ale uvedl, že chodí do klubů sám. Tento 

stejný respondent na následné otázky uvedl, že se do klubů chodí primárně seznamovat.  

Jiří: „Já chodim do klubů skoro vždycky sám. No a když už tam jdu, tak se chci 

seznámit.“ 

Ale i ti, kteří chodí do klubů ve skupinkách, v několika případech řekli, že se chodí do 

klubu seznamovat nebo za sexem, ale v první řadě uvedli jako důvod návštěvy zábavu. 

Této otázce se ale budu věnovat až v samostatném bloku. 

 

Nesetkala jsem se s jediným negativním názorem na výskyt žen v gay klubu. 

Jan: „Ale je to dobře, protože je to tam potom tak nějak pestřejší a barevnější. A hlavně 

ty holky tam nikdo neotravuje, že jo?!“ 
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Pavel: „Já tam sám chodim s kamarádkama. Chodim tam s nima, protože je mi s nima 

dobře. A nikdy jsem si nevšiml, že by někomu v klubu vadily.“ 

 

Kamarádka může být brána jako jakýsi módní doplněk, který má za úkol 

reprezentovat nebo svého kamaráda seznámit s jiným gayem, ale v tomto případě je 

velmi dbáno na vzhled kamarádky. 

Marek: „Spíš jako když máš hezkou kamarádku, fakt jako hezkou, tak si ji vezmu. Jí 

beru proto, aby mě tam reprezentovala. Když se ti pak třeba někdo líbí a ty nemáš 

odvahu jít za ním, tak ta holka se s ním seznámí a pak seznámí tebe s ním.“ 

 

 

4.1.3 Důvod návštěv 

V tomto okruhu jsem respondentům položila otázku, proč do gay klubů chodí, co 

tam hledají. Šest respondentů z celkem osmi dotazovaných hledá v klubu pouze zábavu, 

pobavení s přáteli v uvolněném prostředí. U dvou respondentů jsem se ale setkala 

s výpovědí, že v klubu se snaží nalézt partnera. Ostatní dotázaní vypověděli, že se do 

klubu chodí bavit a partnera nehledají. U této otázky se mi tedy opět potvrzuje podobná 

funkce jako u běžných klubů. 

Jan: „Já tam chodim nebo teda spíš jsem chodil, abych se seznámil a třeba našel 

partnera, a nebo taky kamarády. Moc kamarádů gayů jsem totiž okolo sebe neměl. 

Poznal jsem se tam s několika lidma, se kterejma mam stejný zájmy a mam si co říct.“ 

Tomáš: „Je to jenom o pobavení, nemá to další roviny.“ 

Robert: „Já tam chodim za zábavou, seznámení ani ne.“ 

 

Nejvyhledávanější zábava v klubu je tanec. Skoro za všechny tuto otázku shrnul 

Martin, který konstatoval, že do gay klubů chodí kvůli tanci. Pokud by si chtěl jenom 

popovídat s přáteli, tak může zůstat doma nebo zajít do restaurace, kde se uslyší a ceny 

drinků nebudou tak vysoké. Zde mi přijde vyhledávaná zábava stejná jako u normálních 

klubů, kde se lidé baví zejména tancem a ne povídáním s kamarády nebo pozorováním 

druhých. 
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V návaznosti na to, že někteří respondenti hledají v klubu partnera, tázala jsem 

se ostatních, zda si myslí, že se partner nebo dokonce „ten pravý“ dá v klubu najít. 

Odpovědi všech byly téměř identické.  

Marek: „Sexuálního jo, na jednu noc, to stoprocentně, ale partner na vztah...ne, ne, ne. 

To spíš internetová seznamka, seznámíme se na internetu a jdeme do toho klubu jako na 

rande…ale myslim, že do klubu na rande moc lidí nechodí. Teda pokud od toho rande 

chtěj víc než jenom sex.“ 

Pouze dva z dotazovaných se setkali s případem, kdy se dva gayové potkali v klubu a 

stali se z nich partneři. Ale jemu samotnému se to nikdy nestalo. 

Adam: „Jo, dá se tam najít partner. Znam takový kluky.“ 

Pavel: „Hmmm…znám lidi, který se tam seznámili a třeba jim to i nějakou dobu 

vydrželo. Ale taky znam kluky, který se tam choděj jenom v uvozovkách bavit.“ 

 

Je vidět, že šance nalézt partnera v gay klubu je, i když velmi malá. 

Pravděpodobně to vyplývá z výše uvedeného, a to sice toho, že většina návštěvníků se 

jde do klubu pouze bavit – opíjet se, tancovat, zažít příležitostný sex. 

 

 

4.1.4 Seznámení 

Jelikož málokterý gay využívá gay klub k seznámení a nalezení partnera, 

zajímalo mě, kde a jak partnery hledají. Na výpovědích bylo zřejmé, že nejen majoritní 

heterosexuálně orientovaná společnost, ale i gay komunita zažila výrazný posun 

v oblasti vztahů a seznamování díky novým technologiím. Internetové seznamky jsou 

využívány jak pro hledání partnera na vztah, tak pro hledání partnera na jednorázový 

sex nebo i k hledání kamarádů. Zřejmě nejznámější seznamkou na našem území je 

server www.iboys.cz, na kterém si dotyčný vytvoří profil a mimo svých osobních údajů 

nejrůznějšího charakteru vyplní, co hledá. Internetová seznamka se tady dá pojmout 

jako nástroj k hledání sexu i jako nástroj k hledání partnera. 

Pavel: „Pro ty kluky jsou seznamky jednodušší. Nemusí nikam chodit. Je jednodušší si 

jenom udělat nějakej profil. Můžou si tam dát i nějakou fotku, kde jim není pořádně 

vidět obličej…“ 

http://www.iboys.cz/
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Tomáš: „Jo to lepší než seznámení v klubu. Určitě je. Já jsem tak třeba našel.“  

 

Konkrétně tato seznamka je i něco jako sociální síť, kde si můžete přidávat 

přátele a mimo jiné jsou na stránkách i zajímavé články s LGBT tématikou a dalšími 

nejrůznějšími informacemi ze světa gay komunity, včetně otevírání nových gay klubů 

nebo pozvánek na tématické gay party. 

Marek: „…ale taky je internetová seznamka www.iboys.cz, která je to pouze pro gaye, 

je i taková pro lesbičky pak, ta se jmenuje www.igirls.cz a tam se většinou dozvíš o 

nových klubech, protože jsou tam reklamy. Není to jenom o seznamce, ale jsou tam 

hodně reklamy na tom nový kluby, na programy, lákaj tam lidi na travesti show, či už na 

nějakou party s tématickým námětem.“ 

 

Vedle internetových seznamek vznikla i speciální mezinárodní aplikace pro 

telefony jménem Grinder50. Tato aplikace je opět založena na vytvoření profilu, ale 

tentokrát vyhledává lidi ve vaší blízkosti pomocí GPS ve vašem telefonu. Je tedy možné 

najít gaye, kteří hledají to stejné jako vy, ve svém okolí bez nutnosti nějakého 

speciálního místa shlukování jako jsou právě gay kluby, gay friendly kavárny a 

podobně. Toto může vést ke snižování potřeby gay klubu jako místa s možností setkání 

se s novými gayi. 

 

 

4.1.5 Hlavní faktory ovlivňující výběr klubu 

Zajímalo mne, jakou roli hrají určité faktory při výběru klubu. U všech 

respondentů se opakovaly stejné faktory, které měly ve výsledku přibližně stejnou váhu. 

Jednalo se o hudbu, ostatní návštěvníky, interiér a personál. Personálu jsem se díky 

úvaze Nedbálkové a Benedecka o jeho velké důležitosti věnovala více. Jejich teze se mi 

ovšem nepotvrdily. I když byl personál zmiňován mezi nejdůležitějšími faktory pro 

výběr klubu, byl až na čtvrtém místě ze čtyř. Respondent Martin na téma personálu řekl 

velmi zajímavou myšlenku, že personál by měl být všude milý a příjemný na zákazníky, 

bary s nepříjemnou obsluhou snad ani nejsou. A to, že by měl měnit klub podle 

personálu, skoro nepřipadá v úvahu. Samozřejmě nepopírá, že personál je důležitý, ale 

                                                 
50 K nalezení na http://grindr.com/. Tato aplikace je variace aplikace Tinder pro heterosexuály (k nalezení 

na http://www.gotinder.com/#!/) 

http://www.iboys.cz/
http://www.igirls.cz/
http://grindr.com/
http://www.gotinder.com/#!/
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v žádném gay klubu nebudou homofobní barmani, to by žádného provozního nebo 

majitele ani nenapadlo a je jasné, že vztah ke gay komunitě musí mít barman a i veškerý 

ostatní personál kladný. Dalo by se říci, že na něčem podobném se opět shodli všichni 

dotázaní. 

 

V této části jsem narazila na velmi diskutované darkroomy. Zajímal mě názor 

respondentů na darkroomy. Někteří s touto místností mají osobní zkušenosti, jiní ne. 

Nenašel se ovšem nikdo, kdo by darkroomů využil častěji nebo dokonce využíval 

pravidelně. Nehledě na otázku zkušenosti s darkroomem se v této kontroverzní otázce 

respondenti rozdělují na dva poměrně rovnoměrné tábory. První tábor nemá nic proti 

darkroomu a lidi, kteří do něj chodí, neodsuzuje. 

Pavel: „No..jako je to každýho věc. Nedovedu si to představit v nějakym 

heterosexuálním klubu, tam by bylo asi dost narváno (smích). No jako nemůžu bejt proti 

tomu, protože jsem tam v životě nic nedělal. Ale nikoho za to neodsuzuju, pakliže ty lidi 

si dávaj pozor, tak nevidim důvod, proč by mě to mělo obtěžovat.“ 

Tomáš: „Jako OK. Pokud tam někdo chodit chce, ať tam chodí. Ale nemyslim si, že je to 

moc rozumný. Ale proti gustu. …zároveň to tak lehce ty kluby odlišuje. Patří to tak 

nějak k tý subkultuře.“ 

 

Druhý tábor darkroomy nemá rád a dokonce o něm někteří respondenti tvrdí, že 

je to hnus. Několik respondentů dokonce ve spojení s darkroomem zmiňovalo 

problematiku HIV a že toto je jeden z hlavních nástrojů šíření nákazy. Myslím, že na 

tomto je opětně vidět značný posun z minulosti, kdy většina homosexuálů žádnou 

ochranu nepoužívala a o nákazu virem HIV se nestarala, za což je společnost velmi 

tvrdě odsuzovala.  

Marek: „A taky to největší, co mi vadí na klubech je ten vyhlášenej darkroom, ta tmavá 

místnost, která je snad v každym baru. Byl jsem tam jako každej a mně se to nelíbí, je to 

nechutný a nemělo by to tam bejt. V normálním baru taky nemáš šukací místnost. Je to 

taková ulička jako třeba v prodejně s oblečením, třeba v Kenvelu. Máš tam prostě 

určitej počet kabinek, kde máš televizi, kde hraje pornofilm, máš tam nějakou židli a fakt 

tma, ale fakt vysloveně tma, nic nevidíš, nic. Je to nepříjemný a taky se za to stydim, že 

to v těch barech je. Protože pak se dozvídáš, že se nakazilo HIV tolik lidí a nepřijde mi 
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to zrovna dobrý, že ty kluby třeba nepodporujou ochranu proti HIV a pohlavním 

chorobám.“ 

Robert: „Je to hnus podle mě. Je to prasárna. Když si chci mermomocí zašukat, tak buď 

u toho prvního doma nebo u toho druhýho doma, jo?! ...no díky týhletý místnosti hlavně 

spousta lidí třeba onemocní, si myslim. A taky díky týhletý místnosti je taky spousta lidí 

znásilněna. Můžeme si vzít v potaz tu možnost, že ti někdo hodí něco do pití…což se 

opravdu stává.“ 

 

 

4.1.6 Gay kluby versus normální kluby 

V poslední části rozhovorů jsem chtěla, aby sami respondenti porovnali gay 

kluby a normální kluby. Ptala jsem se jich, kde vidí mezi těmito kluby odlišnosti (pokud 

pomineme sexuální orientaci návštěvníků pochopitelně), zda do běžných klubů chodí, 

do kterého ze dvou typů klubů chodí častěji a proč. 

 

Skoro všichni shledali největší rozdíl mezi běžnými kluby a gay kluby v zábavě 

a atmosféře, které jsou v gay klubech daleko uvolněnější a lidé se odvážou více než 

v běžných klubech. Z mého pohledu je zde stále patrný jakýsi pocit bezpečí v gay klubu 

a naopak pocit strachu, když se projeví v jiném typu klubu nebo na veřejnosti.  

Robert: „Myslim si, že je to jiný právě v tom, že lidi se tolik nebojí navázat konverzaci 

s těma druhejma. Styl zábavy je stejnej, ale ty lidi se daj spíš vyhecovat. Jsou více 

uvolněnější. Když jsem třeba moderoval nějaký večery v klubech, tak všechny líp 

vyhecuješ k nějaký akci.“ 

Jiří: „Podle mě jsou tam lidi víc odvázaný, nestyděj se.“ 

Tomáš: „Mama kamaráda DJ a ten se teď snaží hodně dosávat na gay party a do gay 

klubů, protože tam se ty lidi oproti normálním klubu baví víc a hlavně už od 

začátku…což je asi pravda..Bejvá to víc uvolněný. Teď to zní asi jako klišé, ale já to tak 

určitě vnímam.“ 

 

Hodně respondentů vidí rozdíl také v tom, že navázání komunikace v gay klubu 

je lehčí. V oblasti komunikace jsou gay kluby rovněž více sexuálně laděny.  
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Adam: „Ty lidi tam na sebe budou vždycky víc šahat, jo. Prostě víc spolu flirtujou. Je to 

víc tělo na tělo…takový víc vzrušující.“ 

Pavel: „Rozdílnost mezi normálníma a gay klubama je tou promiskuitou, že tam jsou ty 

darkroomy a taky lidi se chovají trochu víc se sexuálním podtextem.“ 

 

Všichni dotázaní chodí i do běžných klubů orientovaných převážně na 

heterosexuální klientelu. Šest z dotazovaných osmi dokonce uvedlo, že do běžných 

klubů chodí více. A to z toho důvodu, že mají hodně heterosexuálně orientovaných 

kamarádů a často se řídí podle nich, protože se chtějí bavit s nimi. Necítí se tím ale 

nikterak omezováni, že by se museli podřizovat většině. 

 

 

4.2 Nezúčastněné pozorování 

Jako osamocená žena bych pravděpodobně v gay klubu přitahovala pozornost, a 

proto jsem se rozhodla vydat do klubu s jedním homosexuálně orientovaným 

kamarádem. Díky tomu jsem zapadla do okolní společnosti a mohla jsem bez 

povšimnutí provádět pozorování. Při návštěvách jsem se zaměřovala na prostředí klubu, 

složení návštěvníků, způsob zábavy, komunikaci a seznamování mezi jednotlivými 

návštěvníky. V klubu Termix jsem se ještě zaměřila na darkroom, kterým tento klub 

disponuje. 

 

Jelikož jsem návštěvy klubu absolvovala až po provedení rozhovorů, měla jsem 

přibližnou představu o tom, co mě v klubu čeká. Díky tomu mě mnoho věcí 

nepřekvapilo a především jsem věděla, na jaké jevy se mám při pozorování zaměřit. 

 

 

4.2.1 Klub Friends 

Interiér klubu byl hezký a zdobný. Pokud jej ale porovnám s běžnými nočními 

kluby, které jsem kdy navštívila, nejednalo se o nic mimořádně vybočujícího. Všechny 

podniky určené k zábavě se snaží o co nejzajímavější a nejpoutavější design. Hudba 

hrála současná, moderní, která se hraje běžně i v normálních klubech. 
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Co se týká složení návštěvníků, převažovali spíše starší muži ve věku nad 30 let. 

Vcelku mě překvapilo množství žen a dívek v klubu. Předpokládala jsem, že jich tam 

kromě mě bude jenom pár. Žen a dívek tam ale byla dle mých odhadů přibližně pětina 

všech návštěvníků. Všechny přišly do klubu buď s kamarádem, stejně jako já, nebo 

rovnou s partou několika lidí. Nejvíce lidí přišlo do klubu právě ve skupinkách se 

čtyřmi až šesti členy. Mužů, kteří přišli do klubu zcela sami, bylo minimum. Většinou 

postávali u baru a začínali se zapojovat do rozhovorů s okolím až v pozdnějších 

hodinách. 

 

Návštěvou klubu jsem si jenom potvrdila shodné výpovědi respondentů na téma 

zábavy a atmosféry v gay klubech. Odvázanější atmosféra opravdu doprovázela celý 

večer, nebo spíše noc, a to od samého začátku, kdy se taneční parket zaplnil už 

v brzkých hodinách. Z běžných klubů jsem zvyklá, že se začíná tancovat až kolem 

půlnoci a všichni návštěvníci jsou ze začátku hodně ostýchaví a zdrženliví. V průběhu 

noci se návštěvníci odvazovali čím dál tím více, například tancovali bez trička nebo 

v jednu chvíli dokonce pár mladíků tancovalo na stolech. Do zábavy byly naplno 

zapojeny i ženy, které také tancovaly, a na nikom z přítomných gayů nebylo vidět, že by 

mu přítomnost žen vadila. 

 

I když ke komunikaci mezi gayi docházelo, většina se držela skupinek, ve 

kterých do klubu přišla. Nechci říci, že se nikdo neseznamoval nebo že se bavily jenom 

skupinky mezi sebou, ale se „svou skupinkou“ každý gay trávil nejvíce času. Když ke 

komunikaci docházelo, bylo díky dotykům a flirtovním gestům viditelné značné 

jiskření. Oproti běžným klubům byl tanec značně vyzývavější a vášnivější. 

 

 

4.2.2 Klub Termix 

Ani Termix mě svým interiérem nijak nepřekvapil, nebylo na něm nic 

neobvyklého. Hudba byla přibližně stejná jako hudba v prvním navštíveném klubu. 

Uprostřed noci bylo v klubu dost plno a prostředí už se stávalo stísněnější, což 

dokazuje, že jde o jeden z nejvyhlášenějších pražských klubů orientovaných na gay 

klientelu. 
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Při zkoumání návštěvníků jsem zpozorovala, že věkový průměr bude nižší než 

ve Friends. Převažovali návštěvníci ve věku 20 až 25 let. Jednalo se o jediný rozdíl 

v porovnání s předchozím klubem. Poměr žen a mužů byl stejný, stejně jako poměr 

návštěvníků dle typu společnosti, se kterou přišli – ve skupině, ve dvou nebo sami. 

 

Zábava i komunikace mezi návštěvníky měla výraznější sexuální podtext. Na 

parketě i u baru se sebe gayové více dotýkali, provokativněji tancovali a více lidí se 

seznamovalo. Domnívám se, že výraznější erotické nabití je způsobeno přítomností 

darkroomu v klubu. V Termixu na rozdíl od Friends několikrát zmiňovaný darkroom je. 

Já sama jsem z pochopitelných důvodů tuto místnost nenavštívila. Snažila jsem se však 

pozorovat četnost návštěv, jaký typ gayů do darkroomu chodí. Stejně jako ve výzkumu 

Nedbálkové, nebyl ani v tomto případě darkroom zaplněn návštěvníky a oproti zbytku 

nabitého klubu se zdál až opuštěný. Místnost navštěvovali jak páry, pravděpodobně 

utvořené několik momentů před tím, tak jednotlivci. Oproti ostatním návštěvníkům 

klubu mi nepřišli gayové, směřující do této tmavé místnosti, tolik fyzicky atraktivní.  

 

 

4.3 Shrnutí a závěr analýzy 

Ve výzkumu jsem hledala odpovědi na otázky: 

 Jakou funkci mají gay kluby v gay komunitě? 

 Jaké mají gayové motivy k návštěvě, co v klubech hledají? 

 Jaké jsou rozdíly mezi běžnými nočními kluby a gay kluby? 

 

Na první otázku jsem dostala odpovědi z teorie, ale šlo o funkce klubu v historii. 

Když jsem si srovnala odpovědi všech mnou dotázaných gayů a následně je ještě 

srovnala s teorií, dostala jsem několik poutavých výstupů. V historii měly kluby tři 

základní funkce – jakýsi úkryt před veřejností, seznámení se s ostatními muži stejné 

orientace pro rozšíření sociálních kontaktů v komunitě a v neposlední řadě návštěva gay 

klubu dopomohla mužům, nebo raději řekněme chlapcům, v uvědomění si a utvrzení si 

své sexuální orientace. První a pravděpodobně nejdůležitější funkci si kluby stále 

udržují. V současné době už se gayové před širokou veřejností samozřejmě nemusí 

skrývat za zdmi klubů, ale jak je z výpovědí respondentů zřejmé, v gayích stále 
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přetrvává obava z okolí, když naplno ukážou své já, a proto se dokáží zcela uvolnit a 

podvolit zábavě jen v gay klubu. Svou druhou a třetí funkci začínají kluby ztrácet 

z důvodu stále se vyvíjejících technologií, kdy osobní kontakt nahrazuje kontakt ve 

virtuální rovině a přístup k mnoha informacím s gay tématikou. Seznámení je přes 

internet a aplikace dokonce jednodušší, a to hned z několika důvodů. Vyhledávání 

nových přátel, partnerů nebo sexuálních partnerů je časově méně náročné a pro 

stydlivější jedince je oslovení druhého snazší. Tento druh seznamování také vede 

k propojování jedinců v rámci různých gay komunit, ať už mezi různými městy nebo 

dokonce státy. Třetí z funkcí kluby ztrácejí v tom, že mladí chlapci si svou sexuální 

orientaci uvědomí a mnohdy i utvrdí již během puberty díky dostupnosti nejrůznějších 

materiálů zahrnujících například gay pornografické filmy. 

 

Většina dotázaných v klubu hledá a jejich důvodem návštěvy je pouze zábava. 

Seznámení v klubu v dnešní době už mnoho gayů nehledá, a to pravděpodobně z výše 

uvedeného důvodu. Většině při hledání partnera na vztah či sex pomáhá seznamka. 

Ukázalo se, že u návštěvníků gay klubů hraje velkou roli podle pořadí důležitosti hudba, 

ostatní návštěvníci, interiér a personál. Otázku důležitosti personálu jsem se snažila 

prozkoumat detailněji kvůli výstupům z výzkumů, ze kterých jsem vycházela a které 

tvrdily, že personál je jedním z nejvýznamnějších kritérií při výběru klubu. Tyto teorie 

se však v mém výzkumu nepotvrdily. 

 

Lákadla gay klubů dřívější doby – darkroomy – už dnes nejsou tak často 

vyhledávané. Všichni mí respondenti poslední dobou celkově nenavštěvují kluby 

v takové frekvenci jako tomu bývalo v minulosti. Tento jev si vysvětluji právě ztrátou 

funkcí klubů. V tomto bodě došlo k největšímu rozdílu mezi respondenty, kdy jedné 

skupině darkroomy nevadí, ale sama je nevyužívá a druhé skupině darkroomy vyloženě 

vadí. Při pozorování jsem zjistila, že darkroomy nejsou tak hojně využívány jako v 

historii.  

 

Na otázku rozdílnosti mezi běžnými a gay kluby jsem se ptala respondentů a 

následně jsem ještě provedla ve vybraných gay klubech pozorování. Při sledování se mi 

potvrdilo shodné tvrzení respondentů, a to že v gay klubech jsou lidé a celkově 

atmosféra více odvázaná a uvolněná. Mimo to bylo respondenty zmiňováno chování se 

sexuálním nádechem. I toto jsem v klubech vypozorovala, ale v porovnání s běžnými 
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kluby se mi nezdálo chování nijak značně odlišné. Krom těchto tří rozdílů jsem žádnou 

jinou výraznou odlišnost nevypátrala. 

 

Uvědomuji si, že jsem výzkum prováděla pouze na určitém vzorku, tudíž je 

možné, že kdybych dotazovala více respondentů, mohla bych dojít k jiným závěrům. 

Domnívám se ale, že většina mých zjištění je platná i pro ostatní gaye. 
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Závěr 

Cílem mé práce bylo zjistit funkce, které mají gay kluby pro gay komunitu, proč 

je gayové navštěvují, co v nich hledají. Jaké faktory hrají roli při výběru klubu a 

v neposlední řadě zjištění nejvýznamnějších rozdílů mezi normálními kluby a gay 

kluby.  

 

V teoretické části práce jsem definovala pojmy gay a gay klub. Jelikož jsou 

teoretická východiska pro pochopení celé problematiky důležitá, zaměřila jsem se 

v práci na postavení homosexuálů ve společnosti a postoje veřejnosti vůči nim. Jako 

zdroje mi posloužila legislativní ošetření vůči této menšině a výsledky průzkumů 

veřejného mínění, které ukazují vývoj a aktuální stav postojů veřejnosti k menšinám. 

Jak v této části, tak při následném definování gay klubů, jsem se dívala na historii a na 

současnou situaci, abych mohla lépe zachytit vývoj. 

 

Ve výzkumné části jsem za pomoci polostrukturovaných rozhovorů a 

nezúčastněného pozorování hledala odpovědi na hlavní otázky mé práce. Gay kluby 

poskytují homosexuální menšině jakýsi úkryt před společností, ve které se i v dnešní 

době bojí (obávají) naplno projevit své já. Jde o jedinou funkci, která silně přetrvává 

z minulosti. Další historické základní funkce gay klubů jako je navázání sociálních 

vazeb s ostatními gayi a uvědomění si své sexuální orientace, postupně ztratily na 

významu a dnes jsou téměř zanedbatelné. Jak je z hlavní funkce gay klubů patrné, 

gayové chodí hledat do klubů v první řadě zábavu a možnost své plné sebeprezentace. 

Rozdíly mezi gay kluby a normálními kluby nejsou tak výrazné jako v minulosti. 

Z provedených rozhovorů a pozorování se ukázalo, že rozdílem je uvolněnější 

atmosféra, která pramení z velkého sebeotevření se návštěvníků. Další rozdíl, kterého 

jsem si byla vědoma již při zkoumání teorie, je přítomnost tzv. darkroomů v gay 

klubech. Darkroomy nezažívají takové dny slávy, jako tomu bylo dříve, ale stále se 

v některých klubech provozují, i když jejich návštěvnost klesá.  

 

Jelikož jde o bakalářskou práci a téma je příliš široké, nejsou problémy probrány 

do takové hloubky. Na základě tohoto omezení není možné problematiku prozkoumat 

detailněji. Pro budoucí zkoumání by bylo zajímavé i srovnání pražských a zahraničních 
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klubů, které jsou, dle rozhovorů provedených v mé práci, v některých ohledech odlišné. 

Samozřejmě za vlastní výzkum by stála celá gay komunita se všemi svými funkcemi, 

postupy, odlišnostmi a vazbami. 

 

Myslím si, že gay kluby mají v gay společnosti stále své potřebné místo díky 

okolní společnosti, která ještě plně netoleruje tuto menšinu. Pokud se v budoucnu 

tolerance obyvatel ještě zvýší a dojde k úplnému splynutí soužití heterosexuálně a 

homosexuálně orientovaných jedinců, kluby pravděpodobně svou úlohu v gay komunitě 

ztratí a nebudou dále potřebné. 
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Summary 

Target of my work was to find out the functions guy clubs have within guy 

community, why are they visited by gays, what are gays looking for when visiting. 

Which factors play importance when making the club´s choice and last but not least 

detection of the most important differences between regular night and gay clubs.  

 

The definition of terms gay and gay club is given in theoretical part. As 

theoretical outputs are important for the whole issue comprehension, author focused on 

social status of gays and society´s attitude towards them. Legislative treatment of gay 

minority, results of public opinion poll showing evolution and actual state of public 

attitude to minorities were used as resources for this thesis. Both in this part and 

following part of gay club´s definition history and current situation were taken in 

account to be able to picture capture evolution in the best possible way. 

 

In the researched part answers to the main topics of my thesis were sought using 

methods of half- structured interviews and unconcerned observing. Gay clubs offer 

hiding place to homosexual minority, place they can hide from society in which they are 

afraid to show their true orientation, even nowadays. This is the only function strongly 

persisting from past until now. Other historic basic functions of gay clubs as the 

establishment of social connections with other gays and realization of one´s own sexual 

orientation have lost their importance within years and are almost negligible now. As 

the main function of gay clubs shows, it´s first of all fun and the possibility to show true 

personality and self-presentation gays are seeking for when visiting gay clubs. 

Differences between gay and regular night clubs are no more that significant as in past. 

Accomplished interviews and observations showed more relaxed atmosphere to be the 

main difference. More relaxed atmosphere springs from the great self- opening of the 

visitors.  Another difference I was aware of already when studying theory, is the 

presence of so called darkrooms in gay clubs. Darkrooms are not that popular any more, 

as in past, however they still can be found in some gay clubs. But their attendance is on 

decreasing mode nowadays. 

 

http://slovnik.seznam.cz/en-cz/?q=realization
http://slovnik.seznam.cz/en-cz/?q=accomplish
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Since this paper is the bachelor thesis and the theme being very extensive, 

unfortunately it was not possible to cover issues in great depth. Based on these 

limitations it was not possible research issues in more detailed way. For the further 

investigation it would be interesting to compare Prague gay clubs to foreign ones that 

are according to interviews conducted within my work in some respects different. Of 

course it would be beneficial to carry out a separate research on the whole gay 

community with all its functions, differences and connections. 

 

Based on my findings I am convinced gay clubs are currently holding needful 

position within gay society as gays are still not fully accepted as a minority.  Provided 

that public´s tolerance could increase even more in the future and there would be no 

difference between homo and heterosexuals, both being equally accepted within society, 

gay clubs would most likely lose their role within community and will not be needed 

anymore. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Druhy označování lidí v koncentračních táborech (obrázek) 

 

 Zdroj: http://www.thepinktriangle.com/history/symbol.html 

http://www.thepinktriangle.com/history/symbol.html
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Příloha č. 2: Výsledky průzkumu veřejného mínění: Koho byste nechtěli mít za 

sousedy? – časové srovnání v % (tabulka) 

 

 III/2003 III/2005 III/2007 III/2008 III/2009 III/2010 III/2011 III/2012 III/2014 

Lidé závislí na drogách 85 87 87 89 85 86 89 86 89 

Lidé závislí na alkoholu - - 81 83 78 79 79 78 78 

Lidé s kriminální 

minulostí 
78 77 77 78 79 75 80 74 81 

Psychicky nemocní lidé - - 51 59 53 60 63 63 67 

Lidé jiné barvy pleti 24 22 24 26 25 31 32 31 38 

Cizinci žijící v ČR 31 21 - - 22 23 25 23 25 

Lidé s homosexuální 

orientací 
42 34 29 29 27 25 26 23 25 

Kuřáci - - 19 21 16 17 17 16 18 

Bohatí lidé 16 16 10 12 12 12 13 12 13 

Lidé jiného 

náboženského 

přesvědčení 

8 7 6 8 6 11 11 9 11 

Chudí lidé 7 8 6 7 6 8 9 8 10 

Tělesně handicapovaní 

lidé 
- - 4 5 6 7 7 8 7 

Staří lidé 6 3 3 4 4 6 5 7 6 

Lidé jiného politického 

přesvědčení 
6 4 4 4 3 5 6 5 4 

Mladí lidé 8 9 4 4 3 5 5 5 6 

Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., Naše společnost 
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Příloha č. 3: Výsledky průzkumu veřejného mínění: Jsou podle Vás lidé v ČR 

tolerantní k těmto skupinám obyvatel? – časové srovnání v % (tabulka) 

 

 1996 1998 2000 2003 2005 2007 2008 2010 2012 2014 

K lidem jiného 

náboženského 

přesvědčení 

65 72 70 86 86 89 87 82 87 84 

K mladým lidem 65 75 73 82 78 87 87 82 84 85 

K lidem jiného 

politického 

přesvědčení 

46 58 55 80 77 79 79 77 83 81 

K tělesně 

handicapovaným 

lidem 

- - - - - 78 75 72 77 75 

Ke kuřákům - - - - - 78 76 72 74 74 

K bohatým lidem 40 44 40 62 59 66 69 69 73 70 

K cizincům žijícím v 

ČR 
59 61 54 56 62 - - 61 67 64 

Ke starým lidem 63 68 67 82 67 68 63 63 65 65 

K chudým lidem 58 62 58 74 64 67 65 61 65 63 

K lidem 

s homosexuální 

orientací 

27 38 39 42 49 57 53 56 63 63 

Klidem jiné barvy 

pleti 
37 49 43 52 55 59 57 52 55 53 

K lidem závislým na 

alkoholu 
- - - - - 47 47 41 47 40 

K psychicky 

nemocným lidem 
- - - - - 42 41 41 43 40 

K lidem závislých na 

drogách 
- - - 23 36 39 38 36 38 34 

K lidem s kriminální 

minulostí 
- - - 21 34 34 35 32 36 33 

Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., Naše společnost 
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Příloha č. 4: Výsledky průzkumu veřejného mínění: Homosexuální ženy a muži by 

měli mít právo… – časové srovnání v % (tabulka) 

 

Homosexuální ženy a muži by měli mít právo… (časové srovnání v %) 

 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- 

uzavřít 

registr. 

partnerství 

61/30 69/24 75/19 73/23 72/23 72/23 75/21 72/23 

uzavřít 

sňatek 
38/51 36/57 38/55 47/46 49/45 45/48 51/44 51/44 

adoptovat 

děti 
19/70 22/67 23/65 27/63 29/60 33/56 37/55 34/57 

Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., Naše společnost 
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Příloha č. 5: Scénář rozhovorů 

 

Scénář rozhovoru 

1. Kdy sis uvědomil, že jsi gay? 

2. Co ti k tomu pomohlo? 

3. Myslíš, že návštěva gay klubu může některým mužům/chlapcům dopomoci ke 

coming outu? 

4. Jak probíhala tvoje první návštěva klubu? 

5. Jak často chodíš do gay klubů? 

6. S kým nejčastěji kluby navštěvuješ? 

7. Souhlasíš s názorem, že reprezentativní doprovod (žena) je jako značkové 

oblečení? 

8. Jak probíhá tvoje návštěva klubu? 

9. Jak se v klubu nejraději bavíš? 

10. Proč do gay klubů chodíš? Co tam hledáš? 

11. Myslíš, že se v klubu dá najít „ten pravý“ nebo jde spíš jen o sex? 

12. Jak fungují u gayů seznamky?  

13. Hledají gayové v dnešní době vůbec vztah? 

14. Jak se seznamuješ – přes přátele nebo přímo někoho oslovíš? 

15. Stalo se ti už někdy, že jsi v klubu potkal někoho na vztah? 

16. Jaké faktory jsou pro tebe v klubu důležité? Podle čeho hodnotíš, že je klub 

dobrý/špatný? 

17. Hraje u tebe velkou roli personál? 

18. Jaký názor máš na darkroom? 

19. V čem jsou gay kluby jiné než běžné noční kluby? 

20. Chodíš někdy i do běžných nočních klubů? 

21. Jak často je navštěvuješ? 

22. Proč navštěvuješ gay klub/ běžný noční klub (určím podle odpovědí na předešlé 

otázky) častěji? 
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Příloha č. 6: Přehled uskutečněných rozhovorů  

 

Přehled rozhovorů 

Marek - rozhovor pořízen 22.3.2013 a trval 50 minut 

Pavel - rozhovor pořízen 26.3.2013 a trval 13 minut 

Tomáš - rozhovor pořízen 4.4.2013 a trval 20 minut 

Robert - rozhovor pořízen 10.4.2013 a trval 30 minut 

Adam - rozhovor pořízen 12.4.2013 a trval 24 minut 

Jan - rozhovor pořízen 22.8.2013 a trval 19 minut 

Martin - rozhovor pořízen 3.11.2013 a trval 25 minut (bez nahrávky, respondent si 

nepřál být nahráván) 

Jiří - rozhovor pořízen 10.2.2014 a trval 12 minut 

 


