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Abstrakt

Cílem diplomové práce Mediální obraz Prague Pride v letech 2011 a 2013 je přiblížit
zobrazování LGBT komunity v médiích, vymezit základní pojmy, historické souvislosti a
mediální stereotypy s ní spojené. Nosnou páteří práce je mediální obrazová analýza prvního a
třetího ročníku festivalu Prague Pride, který pro queer komunitu znamenal zcela zásadní
milník. Prague Pride je ale zajímavá i po mediální stránce, protože ač jde o téma minority, gay
pochod hrdosti na sebe kvůli zpolitizovaným kauzám strhl velkou míru pozornosti.
Analytická část práce se omezí na vzorek složený ze tří prestižních společenských týdeníků
(Respekt, Reflex, Týden), jejichž mediální obsahy a obrazové přílohy jsou předmětem
výzkumu. Závěr práce sice potvrzuje platnost některých hypotéz o stereotypním zobrazování
LBGT menšiny, ale zároveň přináší i některá překvapivá zjištění, jež z části dosavadní
předpoklady vyvracejí. Přitom právě mediální zobrazování stereotypů často stojí za
nevraživým postojem a propastí mezi majoritní společností a touto sexuální menšinou.

Abstract

The aim of the diploma thesis Media image Prague Pride in 2011 and 2013 is to
analyze the representation of LGBT community in the media, define the basic concepts,
historical context and media stereotypes associated with it. The carrier backbone of this work
is a media image analysis – of the first and third year of Prague Pride festival, which for the
queer community meant a crucial milestone. Prague Pride is interesting for more points of
view. Although a minor topic, the gay pride has attracted lots of media attention due to great
political issues connected with it. The analytical part is limited to a sample, composed of three
prestigious weekly magazines (Respekt, Reflex, Týden), their media contents, image
attachments and photos are the subject of the analysis. The conclusion of the thesis offers
some extent confirmation or disproval of the hypothesis about reflecting stereotypical LGBT
minority which stands often behind a hostile attitude and the gap between the majority and
this sexual minority.
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reprezentace, mediální obraz, gay
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ÚVOD
Diplomová práce si klade za cíl popsat a přiblížit specifickou mediální událost Prague
Pride neboli pochod gay hrdosti, která vždy znamenala nejen výrazný celospolečenský posun
pro LGBT (lesbickou, gay, bisexuální a transgender) menšinu, ale i pro mediální sféru. První
ročník pro některé kontroverzní, pro jiné osvětové akce vyvolal nečekaně silnou mediální
názorovou přestřelku, do které se zapojili přední představitelé z řad akademiků, zahraničních
diplomatů, církve i státu. Praha se díky Prague Pride zařadila na seznam tolerantních a
liberálních evropských metropolí, kde se podobné přehlídky konají už desetiletí. Zároveň se
výrazně otevřela cesta k veřejné diskuzi na toto dlouhá léta přehlížené téma. Stereotypní
zobrazování LGBT menšiny v médiích dostalo jiný ráz a nové konotace, jež jsou klíčem
k pochopení reálného a paralelně i mediálního obrazu života LGBT v naší společnosti. Do
jaké míry se tyto dvě složky překrývají, pomůže objasnit kvantitativní analýza fotografií a
textů ve vybraných médiích.
Jelikož není v možnostech práce věnovat se všem tiskovým periodikům, která o Prague Pride
informovala, omezí se výzkum na vzorek složený z významných společenských týdeníků
(Reflex, Respekt, Týden). Díky analýze příspěvků o prvním a třetím ročníku festivalu Prague
Pride budeme moci sledovat, jak se vnímání LGBT menšiny měnilo, nejen co se mediální
stereotypizace týče, ale také v celospolečenském klimatu a postojích veřejnosti.
Prague Pride znamenala pro tuto menšinu zásadní průlom. Černobílé zobrazování LGBT
komunity se dá víceméně očekávat v bulvárněji laděných titulech. Proč jsou ale média tak
fascinovaná jinakostí? Odkud stereotypy pro zobrazování LGBT pocházejí, do jaké doby se
datují a jak tyto principy média aplikují na referování o gay pride? Na tyto otázky se pokusím
odpovědět v analytické části diplomové práce, kde se opírám zejména o knihu Stuarta Halla –
Representation: Cultural Representations and Signifying Practices a Gillian Roseové – Visual
Methodologies. Nejdříve je ale potřeba zasadit Prague Pride do širšího celosvětového
kontextu. Jak vlastně průvody hrdosti vznikly a proč? Média i sama LGBT menšina často
používají také termín queer (z anglického podivný). Jaké obrazové přílohy v médiích se pro
tento termín používají? A jaké protipóly v sobě ona podivnost ukrývá? Zobrazení sexuálních
menšin často bývá zredukováno na tělesnost a několik zjednodušených symbolů, což je
v době, kdy stát umožňuje registrované partnerství a mluví se o adopci dětí homosexuálními
1

páry, přinejmenším zarážející. Abychom ale všemu dali jasnější obrysy, je potřeba nejen
osvětlit několik termínů, ale také zmapovat postavení gayů v rámci české historie od
sametové revoluce. Za zásadní dílo v tomto ohledu považuji knihu Homosexualita v dějinách
české kultury od M. C. Putny, který mimo jiné každoročně patří k hlavním tvářím pražského
průvodu hrdosti, a dále monografii Od žaláře k oltáři, s podtitulem Emancipace
homosexuality v českých zemích od roku 1867 do současnosti. Obě díla vznikla po pořádání
první Prague Pride v roce 2011. Zajímavé souvislosti nabízí i Jiří Fanel ve své rozsáhlé práci
Gay Historie (2000).
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1. TEORETICKÁ ČÁST
1.1 Seznámení s dnešním obrazem LGBT menšiny a vysvětlení základních
pojmů
Celá práce se bude odvíjet od několika termínů a je potřeba je nejdříve objasnit.
Prague Pride, která patří mezi nepřehlédnutelné evropské gay pochody hrdosti, doprovázela
vždy poměrně silná mediální odezva. V článcích a souvisejících odkazech často narážíme na
pojmy jako queer kultura, gayové, lesby, transgendeři, bisexuálové a další. Nejedná se o
žádnou novou společenskou skupinu. Naopak. Lidé s queer – tedy jinou sexuální orientací –
než je heterosexuální, tu byli vždy a ve všech známých kulturách. Mění se pouze míra
tolerance a respektu, které se jim napříč dějinami dostávalo. Dokonce už podle výzkumu
provedeného antropology Fordem a Beachem v roce 1952 se ukazuje, že ze 76
prozkoumaných společenství na naší planetě jich 49 v té době považovalo homosexualitu za
normální. Cesta za uznáním práv queer komunity ani šedesát let poté ale není na mnoha
místech naší planety zdaleka u konce. V islamistických státech se homosexualita stále trestá
ukamenováním. Africký stát Uganda po velkém diplomatickém nátlaku zrušil trest smrti,
který čekal každého, kdo by byl z homosexuality usvědčen. Rozhovor s ugandským
prezidentem Yowerim Musevenim, který trest zavedl v roce 2013, patřil k nejkritizovanějším
videím na hlavní internetové stránce jedné z největších zpravodajských televizí, americké
CNN. Museveni v únoru 2014 řekl redaktorce: „Nikdy jsem nevěděl, co dělají. Je to ale
naprosto odporné.“1
Podobné vášně v rámci České republiky vzbudil výrok vicekancléře tehdejšího prezidenta
Klause Petra Hájka, když v roce 2011 před pořádáním první Prague Pride označil
homosexuály za devianty. Mediální smršť, která se na to konto strhla, nabrala obřích rozměrů
a z Prague Pride se v tu chvíli stalo společenské téma číslo jedna. Tyto dva příklady za
všechny demonstrují, že i v 21. století má queer komunita stále „vachrlaté“ místo ve
společnosti. Neplatí to ale samozřejmě všude na světě. „Zatímco muslimové gaye ukamenují k
smrti, západní svět je k smrti zbožňuje. Zdá se, že v módním návrhářství, populární hudbě,
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výtvarném umění či baletu je homosexualita předpokladem pro dokonalé zvládnutí profese.“2
Na protipól až nedotknutelného postavení gayů v řídicích orgánech státních podniků
upozornil předseda Svazu odborářů služeb a dopravy Jaromír Dušek. Podle něj takzvaná pink
mafie ovládla České dráhy, jenomže jeho výrok, že už se v Českých drahách bojí ohnout pro
tužku,3 rozpoutal mediální štvanici. Veřejnost Duška mediálně ukamenovala, ačkoliv se snažil
několikrát v rozhovorech vysvětlit, že neútočí na gaye jako takové, ale na dohazování míst ze
známosti na úkor profesionálů z oboru. Marně se pak obhajoval, že pobuřující větu myslel
jako humornou nadsázku. Cožpak si může vážně někdo myslet, že ho mohou na ministerstvu
dopravy znásilnit na chodbě? Cožpak je slovo homosexuál zaklínadlem, které se nesmí
vyslovovat? Kvůli tomu jsem už ale dostal dvě výhrůžné esemesky, že zabijí moji rodinu. A pak
že já jsem netolerantní.4
Slovo homosexuál ve spojitosti s čímkoliv negativním se evidentně nenosilo. Média mluvila o
homofobii, omezenosti a netoleranci. Přitom ani perex v bulvárním deníku Blesk nedokázal
z výpovědi Duška „vyždímat“ více než Neslýchané! Odborový předák Jaromír Dušek
prohlásil, že České dráhy ovládají homosexuálové!5 Je to opravdu tak neslýchané? Bylo by
stejně neslýchané prohlásit, že v Gay iniciativě (neziskové společnosti) usedli dva
heterosexuálové? Proč veřejnosti vadí nazývat věci pravými jmény, obzvlášť když právě to
bylo pojítko, na základě kterého si mladí muži dohazovali lukrativní místa v Českých
drahách? Dá se to celé vlastně vyjádřit kulantněji, než jak to řekl Dušek? Určitě ano,
zarážející ale je, že právě tohle téma je pro česká média tolik explozivní.
Podobně na ožehavost tohoto tématu doplatil i tehdejší předseda ODS a expremiér Mirek
Topolánek jen dva týdny po kauze s Duškem. 20. 3. 2010 Blesk vydal první článek založený
na videonahrávce neoficiálního rozhovoru pro gay magazín Lui. Nařčení tentokrát padala
nejen z homofobie, ale i antisemitismu. Topolánek totiž označil tehdejšího ministra Slamečku
za gaye a předsedu vlády Fischera za Žida. Ačkoliv celkový kontext nebyl nikterak urážlivý,
překroucené podání bulvárních deníků a kritika opozice stačily k tomu, aby expremiéra
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přinutily rezignovat na funkci předsedy ODS. A to i přes to, že na jeho obranu vystoupil mimo
jiné šéfredaktor Lui Jakub Starý a nesmyslnost kauzy odsoudili i sami dotčení – Slamečka a
Židovská obec.
Česká společnost od sametové revoluce prošla zásadní proměnou, ačkoliv rozhodně neplatí,
že by se zánikem totalitního systému vymizela i homofobie mezi lidmi. Dnešní situace je
taková, že Prague Pride se účastní 20 tisíc lidí a z toho nezanedbatelnou část tvoří
heterosexuálové a Praha patří k nejpřátelštějším gay městům na světě. Uznávaný průvodce
Lonely Planet českou metropoli zařadil na 9. místo celosvětového žebříčku. Z Evropy Prahu
přeskočily pouze britský Brighton a gay Mekky – Berlín s Amsterdamem, ke kterým má naše
hlavní město evidentně ještě hodně daleko i podle samotných autorů žebříčku. Přestože v
Praze všichni respektují vztahy lidí stejného pohlaví, existuje zde oddělená gay scéna a
projevy vzájemné náklonnosti na veřejnosti obecně nedoporučujeme.6
K neustálému vylepšování situace LGBT menšiny přispívají desítky organizací a občanských
sdružení, lifestylové časopisy, nové publikace, pořady v rádiích i televizích věnované této
komunitě nebo filmový festival evropského formátu – Mezipatra, který už více než 15 let
nabízí každoročně širokému publiku filmy s gay, lesbickou nebo transgender tematikou. Od
roku 2011 také Prague Pride, které předcházely pochody hrdosti v jiných českých městech.
K pochopení vývoje vztahu mezi queer menšinou a veřejností je nasnadě nejdříve vysvětlit,
kdo vlastně jsou gayové, lesby, bisexuálové a transgendeři a nastínit jejich postavení
v různých etapách historie.
1.1.1 Gayové
Pod pojmem gay neboli homosexuál se rozumí muž, kterého přitahují muži. Oba dva
termíny patří k neutrálním a zcela jistě nejslušnějším výrazům, které můžeme použít. Zatímco
homosexuál spadá do biologického slovníčku (z latinského homo – stejný, sex – pohlaví), gay
v anglickém jazyce znamená veselý, živý, pestrý, rozjásaný. Dnes ale většina cizojazyčných
slovníků uvádí na prvním místě význam právě pro zažité označení homosexuálů. Existují ale
desítky pojmenování s negativními konotacemi, a to ve všech jazycích. Souvisí to s tím, že
postavení gayů drtivou většinu novodobé historie spočívalo na okraji společnosti.
6
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Homosexualita byla trestaná smrtí, žalářem, vyhoštěním z města a veřejným pranýřem. To
víceméně platilo na starém kontinentu od pádu Západořímské říše. Zajímavé je, že většina
zákonů trestajících homosexualitu byla nejdříve zřizována světskou mocí bez podpory církve.
Spadala do stejné kategorie jako cizoložství, za něž hrozila smrt. Obvinění z homosexuality
často patřilo k oblíbeným nástrojům likvidace politické opozice. Podle některých zdrojů
gayové v minulosti zastávali i nejvyšší vladařské posty – na britském trůnu se vystřídalo
nespočet gayů od Richarda Lví Srdce až po Edwarda II., krále s utajovanými homosexuálními
sklony měly i další evropské země.7
Pochopitelně nejvíce gayů, alespoň podle dochovaných historických zdrojů, bylo vždy mezi
umělci. Pro renesanční Evropu se vyhledávaným „místem neřesti“ stala jednoznačně italská
Florencie. Ale ani v epoše prosáklé vášněmi a obdivem ke všemu antickému, v níž se navždy
do dějin zapsali svými díly geniální gayové včetně Donatella, Botticelliho nebo Da Vinciho,
homosexualita nezmizela ze seznamu zločineckých přestupků. Posun v právech a ve změně
společenského postavení gayů nepřineslo ani osvícenství. V prudérní viktoriánské Anglii ve
známém ostudném procesu roku 1895 odsoudí literáta Oscara Wilda ke dvěma letům vězení a
nuceným pracím. Celá kauza, při které se přetřásal Wildův osobní život i díla, vznikla přitom
kvůli vzkazu na navštívence od markýze Queensberryho – Oscaru Wildovi, co se chová jako
sodomita.8
Zlom přináší až počátek nového století, kdy první sexuolog, německý lékař Magnus
Hirschfeld, zakládá vůbec první sexuologickou kliniku, podává petici za zrušení trestnosti
homosexuality k německému říšskému sněmu a roku 1920 vydává zásadní monografii
Sexualita mužů a žen, která se svými tisíci stranami patří k nejobsáhlejším encyklopediím
svého druhu doposud. Už tehdy Hirschfeld tvrdil na základě psychobiologického dotazníku,
který zodpovědělo 10 000 mužů a žen, že homosexualita je dána organicky a je neškodná.
„Nemá-li někdo takové vrozené sklony, nelze z něj svedením a návykem učinit homosexuála.
Homosexuální zaměření není nemocí a nelze je takzvaně vyléčit.“ V rozhovoru poskytnutém
Novému hlasu obhájce práv gayů konstatoval: „Homosexuálové netrpí homosexualitou, nýbrž
pronásledováním a nesprávnými předsudky.9
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V období po druhé světové válce se začínají věci otáčet k lepšímu. Gayům jsou nejvíce
nakloněná velká americká města. Stojaté vody veřejného mínění rozhýbe publikace předního
amerického sexuologa Alfreda Kinseyho. V roce 1948 vydává Sexuální chování muže. Podle
jeho výzkumu až 37 % mužů, z toho 13 % bílých Američanů má za svůj život minimálně
jednu přímou homosexuální zkušenost zakončenou orgasmem. Dodnes se používá termín
Kinseyho váhy. Kinsey totiž rozdělil lidskou sexualitu do sedmi pomyslných stupňů. Takže
mezi stoprocentním homosexuálem a stoprocentním heterosexuálem existuje ještě pět nuancí
s větší či menší náklonností ke stejnopohlavní lásce. Jeho průkopnická díla způsobila
celosvětový poprask a ve Spojených státech se vzedmula tak silná vlna kritiky, že Kinseyho
vyslýchala FBI a stanul před Kongresem. Šedesátá léta nicméně přinášejí celospolečenské
uvolnění. Pro LGBT komunitu i pro moji práci zásadní převrat nastává v červnu 1969. Tehdy
se v newyorském baru Stonewall gayové poprvé otevřeně vzepřeli policejní razii. Ginsberg to
komentoval slovy: „Buzíci ztratili svůj utrápený vzhled.“ Právě na památku oněch dní je
slaven Gay Pride Day (Den gay hrdosti). Chápejme to tak, že nejde o hrdost na sexuální
založení, jež bylo přírodou či Bohem uděleno, ale o hrdost na lidskou důstojnost, jež má být
uchována komukoliv bez ohledu na jeho pohlavní orientaci.10
Trvalo dalších deset let, než gayové dosáhli vylepšení svého postavení v rámci legislativy. Ve
Spojených státech se o zrovnoprávnění LGBT menšiny nejvíce zasadil aktivista a politik
Harvey Milk, který působil na konci sedmdesátých let v zastupitelstvu kalifornského San
Franciska. Za své otevřené postoje byl zavražděn a stal se tak zřejmě nejslavnějším
„mučedníkem za práva gayů“. Nelze mluvit o gay komunitě a vynechat téma smrtelného
onemocnění AIDS. Zprávy o prvních případech v Severní Americe se různí. Mezi oběťmi se
však brzo objevují i slavné osobnosti ze sportu i kultury a to především z řad homosexuálů
(Arthur Ashe, Esteban de Jesús, Rudolf Nurejev, Freddie Mercury, Keith Haring, Robert
Mapplethorpe). Proto fotografie z roku 1990, na které umírá David Kirby (heterosexuál)
obklopen svojí rodinou, navždy změnila pohled na do té doby „nemoc feťáků a teploušů“.11
K pochopení světa gayů v posledních dvou desetiletích významně přispěly mainstreamové
filmy i nezávislá kinematografie. Jak konkrétně a kdo patří mezi opěvované umělce, přiblíží
až kapitola LGBT a umění mediálního obrazu LGBT. Dnes situaci gayů ve vyspělých
demokratických zemích charakterizuje například počet queer kaváren, obchodů, barů, pořadů
10
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i občanských sdružení. Za zmínku stojí určitě i úspěch nedávno vzniklých aplikací pro chytré
telefony, jejichž cílovou skupinou jsou právě gayové. Aplikace E-Boys funguje podobně jako
seznamka, s tou nadstavbou, že umožňuje propojit informace, o jaký typ vztahu máte zájem, a
to, kde se právě nacházíte. Lidé zaregistrovaní pod touto službou pak na svém mobilním
telefonu vidí, v jaké vzdálenosti od nich se nachází další uživatel aplikace, a mohou toho
využít k navázání kontaktu.
1.1.2 Lesbické ženy
Lesba nebo jemnější výraz lesbička označuje ženu, která dává přednost v citových i
erotických vztazích jiným ženám. Kořeny slova sahají do antického Řecka, kdy v 6. století př.
n. l. básnířka Sapfó z řeckého ostrova Lesbos se ve svých básních netajila vášnivými city
k ženám. Samotné označení lesbický tak ani původně neznamenalo homosexuální orientaci,
ale romantickou touhu a přitažlivost mezi ženami. Ve významu, jako se používá dnes, se
poprvé v lékařském slovníku objevuje na konci 19. století. Neznamená to však, že by se do té
doby o lesbických vztazích nevědělo. Slabost pro ženy měly údajně i panovnice – Anna
Stuartovna a Marie Antoinetta. Doba osvícenství jim pak vyloženě přála. Ba ženami byla
fascinovaná. Později z obrazů Courbeta, Klimta, Toulouse-Lautreca, ze skic a soch Rodina, z
veršů Baudelaira čiší nejen zájem o druhé pohlaví, ale i vzrušení při pohledu na vzájemnou
blízkost dvou žen. Do centra pozornosti se tak dostává i lesbická láska, za jejíž metropoli
můžeme považovat Paříž. Ta se stává stejným geniem loci, jakým byla renesanční Florencie
pro gaye.
K výrazným osobnostem z řad leseb, které se svojí slabostí pro stejné pohlaví ve svých dílech
netajily, patřily spisovatelky Dickinsonová, Steinová nebo Woolfová. Po světových válkách,
když pominula rigidita padesátých let, se sexuální uvolněností let sedmdesátých vznikají
četná feministická hnutí. Lesbičky ze své neviditelnosti začínají pomalu vystupovat.
Důležitou roli přitom sehrává i fakt, že svou orientaci přiznávají slavné sportovkyně, herečky,
političky apod. Za všechny jmenujme jednu z prvních – českou rodačku, tenistku Martinu
Navrátilovou, jejíž „coming out“ (neboli veřejné doznání k menšinové sexuální orientaci)
způsobil ve světě poprask. Dokonce se uvádí, že od jejího přiznání se polovina rozhovorů pro
média vždy stočila k jejím sexuálním preferencím. Konec milénia je prodchnutý mediálním
(reklamním i kulturním) zájmem o bisexuální nebo lesbickou lásku. To najednou může
působit až jako jakýsi trend. Ať už je tomu jakkoliv, rozhodně to pomáhá bořit stereotypní
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představy lesbického páru – nevzhledná mužatka a naivní, krásná heterosexuálka, která byla
vlákána do milostného dobrodružství, ale záhy se navrací zpět do náruče muže a na románek
si ani nevzpomene. Z průzkumů přitom vychází, že až 80 % lesbiček žije v trvalých vztazích.
Lesby prvně kategorizoval vídeňský psychiatr Richard von Krafft–Ebing roku 1886. Ve svém
díle Psychopathia Sexualis propojil fyzické znaky, genderově převrácené chování a sexuální
touhu homosexuálních žen. Došel k závěru, že existují čtyři základní typy. „Normálně“
vypadající ženy, které reagují na zájem maskulinních žen; ženy, které dávají přednost
mužským šatům; „invertky“, které přijaly „nezpochybnitelně maskulinní roli“; a plně
rozvinuté homosexuálky, o jejichž ženství svědčily podle Ebinga jen genitálie. Přisoudil jim
mužské myšlenky, pocity, jednání a vnější vzhled.12
1.1.3 Bisexuálové
Na bi-sexualitu (z lat. dvojí-sexualita) neboli oboupohlavnost je nahlíženo několika
způsoby. Vědecká obec ji vysvětluje jako sexuální náklonnost jak k mužům, tak k ženám.
Poprvé tento termín použil Charles Darwin coby čistě přírodovědné označení pro rostliny a
zvířata, které jsou nositeli obou pohlaví. Dnes například u šneků používáme termínu
hermafrodit. Ostatně právě toto označení, které dnes vnímáme čistě biologicky, se vyskytuje
už ve starořeckých bájích. Mytologická postava Hermafrodíta symbolicky vyjadřuje
oboupohlavní lásku. Bisexuální styky jsou popsané i v indické mytologii a „ukotvené“ v bibli
lásky Kámasútře.
Mezi slavné bisexuály před naším letopočtem patřili i udatní bojovníci s dokonalým tělem i
tváří – Alexandr Veliký a Julius Caesar, jehož pověst proutníka ho předcházela. O
Caesarových způsobech vydatně svědčí také výrok z řeči jednoho tehdejšího tribuna lidu, jímž
Caesara nazval „mužem všech žen a ženou všech mužů.“13
Tématika bisexuálů ožívá i v 16. století, kdy například manýristická rytina DvořanHermafrodit zobrazuje šlechtice s jemnými rysy ve tváři. Spojení mužské a ženské stránky
v člověku bylo vždy předmětem úvah a fantazií. Nápis v rytině by se pak z francouzštiny dal
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přeložit takto: „Nejsem ani muž, ani žena, proč bych si měl mezi těmi dvěma vybírat, nehledě
na to, komu se víc podobám. Lepší je být obojím a zakoušet tak obojí rozkoš.“14
Na bisexualitě jako svébytné sexuální orientaci se vědci nemohli shodnout. Zatímco jedni na
ni nahlížejí jako na psychickou nezralost nebo neschopnost volby, pro druhé je bisexualita
(nebo někdy také pansexualita) víceméně přirozenou součástí lidské sexuality, kdy jen záleží,
kde se na široké škále mezi homo a hetero sexualitou nacházíte. V pojetí zakladatele
psychoanalýzy Sigmunda Freuda určitá míra bisexuality (neboli obojaké inverze či
psychického hermafrodismu) patří k normě. Freud to vysvětluje tím, že původní založení
člověka je bisexuální, až vývojem dospívá k monosexualitě. Tuto teorii rozpracovává i jeho
žák Wilhelm Stekel, který zachází v koncepci bisexuality ještě dál. Podle něj je bisexualita
člověku přirozená a naopak vyhrazení pouze k jednomu pohlaví způsobuje potlačení části
vlastního já.
Kinseyho průzkum v rozmezí let 1938 až 1949 ukazuje, že 19 % žen má erotickou zkušenost
s jinou ženou. Ostatně další zdroje a výzkumy naznačují, že sklony k bisexualitě se četněji
objevují právě mezi ženami. „Podle nemnohých dostupných výzkumů se zdá, že bisexualita je
podstatně častější u žen a někdy se objevuje názor, že v pravém slova smyslu se vyskytuje
pouze u žen. Pojem bisexualita je však stále velmi nejasně definován a mnoho autorů se mu
raději vyhýbá.“15

1.1.4 Transgender
Pojem transgender označuje poměrně širokou škálu významů, zároveň je ale
nejkomplexnějším a preferovaným výrazem mezi samotnými transgendery, tedy lidmi, kteří
se neztotožňují se stereotypy pohlaví, jež jim biologicky přísluší, a proto z nich více nebo
méně často vystupují.
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Viz. Obrazová příloha 2 – publikováno Fanel, 2000: 18.
Kolektiv členů a členek Pracovní skupiny pro otázky sexuálních menšin. Analýza situace lesbické, gay,
bisexuální a transgender menšiny v ČR.
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1.1.4.1 Transsexuálové
Trans sexualita (z lat. převrácená nebo obrácená sexualita) je termínem lékařským a
používá se u lidí, kteří se narodili v těle opačného pohlaví, než jak se psychicky cítí. Většina
transsexuálů také v dospělosti podstupuje operace na změnu pohlaví. Tento fyziognomický a
psychický nesoulad přitom nemá se změnou sexuální orientace nic do činění. Dle výzkumů se
jedná o vrozenou dispozici, jejíž příčiny pramení zřejmě z hormonální nerovnováhy matky
během těhotenství. Organizace transsexuálů, které vznikaly nejvíce na konci 20. století,
prosazují, aby transsexualita ztratila nálepku patologické poruchy, jenomže právě fakt, že jde
z části o neurologickou poruchu, umožňuje transsexuálům nárok na lékařskou a úřední změnu
pohlaví, jejichž úhradu z velké části zajišťují zdravotní pojišťovny. Pak záleží už jen na
vyspělosti společenského systému, jak jim pomůže se zařazením do společnosti. Kvůli
podstoupení operací ať už z finančních důvodů, nebo pro příjemnější celospolečenské klima
se transsexuálové stěhují do Švédska či Kanady. Než ale zdravotní pojišťovny proplatí
náročné a nákladné operace, celému procesu předchází několik měsíců lékařského měření a
psychotestů. Smutná statistika zveřejněná britským listem Daily Mail ale poukazuje na fakt,
že až 31 % transsexuálů, kteří prodělali operace, si kvůli nepovedenému výsledku vezme
život.16

1.1.4.2 Crossdressing vs. Transvestitismus
Crossdressing provozují čas od času lidé, kteří také spadají do minority transgenderů,
ačkoliv jejich motiv není sexuální, ale psychologický. Cross dressing – doslovně přeloženo z
angličtiny znamená oblékání křížem. Crossdresseři rádi nosí oblečení typické pro opačné
pohlaví. Netouží po změně pohlaví, ale zkrátka se tak cítí lépe. Crossdressing tvoří součást
stylizace některých gayů, zejména při průvodech a karnevalech. Zároveň záměna
symbolických znaků, mezi něž se řadí i charakteristické oblečení pro dané pohlaví, je spojená
s travesti show. Tanečníci, většinou gayové, na podobných večírcích vystupují v dámských
převlecích za účelem zábavy a přivýdělku. Transvestité a transvestitismus naproti tomu nese
jiný význam. Společným jmenovatelem zůstává nošení oblečení signifikantního pro opačné
pohlaví, ale účel je jiný. Transvestitismus se řadí částečně do sexuálních deviací. Jedná se o
16

Daily Mail [online]. 2013 [cit. 2014-10-30]. Dostupné z: http://www.dailymail.co.uk/news/article2440086/Belgian-transsexual-Nathan-Verhelst-44-elects-die-euthanasia-botched-sex-change-operation.html
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druh fetišismu a zároveň o poruchu pohlavní identity. Transvestité (ať hetero-, či
homosexuálové) se oblékají do šatů náležících opačnému pohlaví za cílem sexuálního
uspokojení. S jejich vrozenou sexuální orientací to ve většině případů nesouvisí.
Společné pojmenování, které tuto sexuální menšinu vystihuje, je transgender. Ve studiích
zabývajících se touto problematikou se totiž neřeší na prvním místě sexuální orientace, ale
pohlavní identita, tedy psychická a společenská příslušnost k určitému pohlaví. Samotný
termín gender v angličtině označuje gramatický rod. Dnes ale tento relativně nový pojem –
rozšířen je od 80. let minulého století zejména skrze feministická hnutí – zastřešuje celkový
sociální konstrukt, se kterým se pojí dané pohlaví.

1.1.5 Coming out
Tímto anglicismem se míní proces vlastního přijetí odlišné sexuální orientace či
pohlavní identity, které probíhá nejdříve v sebeuvědomění a poté pokračuje přihlášením se ke
své jinakosti před rodinou, přáteli, kolegy z práce apod. Coming out v anglickém jazyce
znamená doslova vyjít ven. Přiznání se k menšinové sexualitě a veřejné přihlášení se nebo
svěření se s touto skutečností okolnímu světu představuje pro LGBT menšinu zcela zásadní
přelom. Do té doby žijí tito lidé v utajení a často i ve lži. Tento okamžik je pro většinu LGBT
komunity krokem nejdůležitějším, ale často také krokem do neznáma. Obavy z diskriminace,
zesměšnění a odsouzení jsou ve většině společností na místě. Jak se s touto novou životní
zkušeností a stresem z coming outu vyrovnat radí nejen různá občanská sdružení, ale i
lifestylové časopisy a pořady určené LGBT komunitě.

1.1.6 LGBT a pojem queer
LGBT (můžeme se setkat i s dřívější zkratkou GLBT) je označení pro všechny
zmíněné sexuální menšiny, které vzniklo v sedmdesátých letech minulého století ve
Spojených státech, kdy se hnutí za práva leseb (L) a gayů (G) začalo formovat. Později se
připojují i bisexuálové (B) a trans lidé (T). Zakládají společné spolky a organizace pro
volnočasové aktivity i nezisková hnutí, poradny, zkrátka se angažují ve veřejném životě.
Široká veřejnost se skrze média dozvídá o jejich preferencích, postojích a požadavcích na
naprostou rovnoprávnost. Ne všichni s minoritní sexuální orientací či genderovou identitou se
ale touží družit. Dodnes se tito lidé sdružují z velké části na internetu, kde mohou vystupovat
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v anonymitě. „Veřejné angažování LGB lidí stále není v našich zemích běžné. Například na
rozdíl od příslušníků etnických menšin mají určitou „výhodu“, že mohou svoji sexuální
orientaci poměrně úspěšně skrývat a tím se vyhnout automatickému spojování s touto
menšinou ze strany většinové společnosti. Je pro ně tedy jednodušší skrýt se v majoritě než
vyhledávat ochranu v aktivní a angažované příslušnosti ke komunitě.“17
S LGBT komunitou se pojí také hojně rozšířený pojem „queer“ – z anglického „podivný“.
Termín měl původně pejorativní zabarvení, ale mnozí homosexuálové na onu podivnost začali
být hrdí. V tomto pojetí queer označuje vše, co se vymyká normálu nebo také mainstreamu.
S tím souvisí emancipace LGBT a rozhodnutí, že se nehodlají skrývat a přizpůsobovat
většině. S odstupem času lze pozorovat, jak lékařské sterilní pojmenování homosexuál
vystřídalo osobnější označení – gay a lesby, a nakonec queer. K rozšíření tohoto termínu a
zároveň povědomí o sexuálních menšinách přispěly práce francouzského intelektuála Michela
Foucaulta, který odmítal dělit sexualitu na přirozenou a nepřirozenou. Z tohoto hlediska
nahlížel na homosexualitu jako na sociokulturní konstrukt 70. let 20. století, kdy se život
genderových menšin ocitl pod drobnohledem společnosti, vědců a lékařů. „Homosexualita se
objevila jako jedna z forem sexuality, když byla transponována z praxe sodomie na druh
vnitřní androgynity, hermafroditismu duše. Sodomita představoval dočasnou odchylku;
homosexuál nyní představoval druh.“18 Upozornil tím na to, že homosexualita jako biologický
jev existovala ve společnosti od nepaměti, ale až na základě společenského konsensu se
proměňovala její tvář a mantinely, ve kterých se homosexuálové mohou pohybovat.
Foucaultovy teorie tak zavdaly vznik nových gay a lesbických studií a přispěly ke
všeobecnému rozšíření diskurzu o sexualitě. Zatímco homosexualita byla na jedné straně
vsazená do škatulek typu deviace, porucha nebo perverze, homosexuálové začínali být čím
dál více slyšet a dožadovali se legislativního ukotvení, právní ochrany a konce společenského
útlaku.
1.1.7 Průvody hrdosti
Dny Pride (z angl. hrdost) patří k nejdůležitějším svátkům celé queer menšiny. A co, že
se to slaví? Na co má být LGBT komunita hrdá? Vznik průvodů v dějinách LGBT kultury
představuje nejdůležitější milník. Bylo to poprvé, kdy po celé věky znevýhodněná menšina,
17
18

Viz. Feinberg, 2000: 8.
Viz. Spargo, 2001: 43.
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která v novověku byla stále utiskovaná a pronásledovaná, se veřejně se vztyčenou hlavou
rozhodla postavit čelem osudu. Za historický okamžik se považuje den 28. června 1969, kdy
se návštěvníci baru Stonewall postavili policistům. Stonewall v newyorské čtvrti Green
Village navštěvovali především gayové, lesby a další lidé s menšinovou sexuální orientací. Na
bar se pravidelně podnikaly policejní razie, docházelo k potyčkám, fyzickým napadením,
zatýkání a pokutování (bar neměl licenci na prodej alkoholu, ale i hygienické podmínky byly
dodržovány jen sporadicky). Jenomže 28. června se stalo něco nečekaného. Návštěvníci se
postavili mužům zákona na odpor. V baru se zabarikádovali. Situace vyústila v několikadenní
šarvátky. Na protest proti policejnímu zásahu do ulic Green Village vyšlo více než dva tisíce
lidí. Odpověď na otázku, proč zrovna tento den došla newyorským homosexuálům trpělivost,
je nasnadě. Ten den měla v New Yorku pohřeb hollywoodská ikona Judy Garlandová, kterou
gayové ctili jako svoji hrdinku. Traduje se, že na jejím pohřbu z 20 000 lidí více než polovinu
tvořili právě gayové. Judy Garlandová, která se proslavila rolí Dorothy ve filmu Čaroděj ze
země Oz, v sobě spojovala veškeré atributy silné osobnosti a vzdoru proti nepřízni osudu.
Ačkoliv herečka sama nebyla homosexuální orientace, s jejím osobním životem plným
překonávání nešťastných lásek, závislostí na sedativech a alkoholu se gayové ztotožnili a
vedle Marlene Dietrichové se stala jejich modlou.
Na památku červnových událostí se rok poté ve čtyřech amerických městech nezávisle na
sobě (Los Angeles, Chicagu, San Francisku, New Yorku) pořádaly průvody, během nichž
vyšly do ulic tisíce gayů, leseb a trans lidí. Od té doby se seznam měst, kde se oslavuje den
LGBT sebeúcty a hrdosti, rozrostl o nejrůznější místa světa. Pochody pod názvy jako Gay
Liberation March nebo Gay Freedom March (pochod osvobození, pochod svobody) zažehly
plamen k dalšímu emancipačnímu zápasu.
1.1.8 Symboly LGBT menšiny
Průvody se neobejdou bez symbolů LGBT menšiny – duhové vlajky a rovnostranného
růžového trojúhelníku. Barvy duhy reprezentují pestrost a různorodost lidské sexuality. Gay
aktivista, umělec a autor vlajky Gilbert Baker se inspiroval titulní písní z filmu Čaroděj ze
země Oz, kterou nezpíval nikdo jiný než osmnáctiletá Judy Garlandová – Somewhere Over
the Rainbow. Píseň v příběhu, který bychom v evropském kontextu mohli připodobnit ke
Carrollově Alence v říši divů, se stala v Americe notoricky známou. Alegorický příběh o tom,
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že za duhou existuje lepší svět, americkým gayům přirostl k srdci stejně jako zmiňovaná
herečka Judy Garlandová.
Symbol růžového trojúhelníku pochází z druhé světové války. Tak jako nacisté označovali
Židy dvěma žlutými trojúhelníky, které tvořily šesticípou hvězdu, homosexuálům
v koncentračních táborech přišívali na mundúr růžový trojúhelník. Stejné dehonestující
označení nacisté používali pro sexuální delikventy, včetně násilníků, pedofilů a zoofilů. Nedá
se s přesností odhadnout, kolik gayů bylo do nacistických lágrů deportováno, ale popravených
jich byly desetitisíce. Na začátku sedmdesátých let vychází memoáry přeživšího vězně
koncentračního tábora, Heinze Hegera, pod názvem Muži s růžovým trojúhelníkem. O několik
let později je založeno Verlag Rosa Winkel (z něm. nakladatelství Růžový trojúhelník), první
nakladatelství zaměřené na homosexuální literaturu v německy mluvících zemích. Růžový
trojúhelník se pak stává symbolem boje za práva homosexuálů.
Gay Pride ani v nejmenším nepřipomínají klasické demonstrace s transparenty a tlampači,
přestože tam ani jedno z nich nechybí. Průvody jsou veselou oslavou LGBT menšiny, která si
tím každoročně upevňuje své místo ve společnosti. Gay Pride v mnohém připomínají festivaly
a zpravidla trvají několik dní. Všech akcí se přirozeně může účastnit každý bez ohledu na
svou sexuální orientaci. V průvodech je možné zahlédnout i veřejně známé osobnosti, včetně
politiků, kteří svojí přítomností dávají najevo podporu LGBT komunity. Program doprovázejí
pořádané diskuze, promítání filmů, koncerty a závěrečný karnevalový průvod, který se
neobejde bez hudby, alegorických vozů a samozřejmě nepřehlédnutelných kostýmů. Jenomže
právě tato afektovanost vadí některým gayům. Podle nich vede totiž k černobílému a
zkratkovitému vnímání této komunity většinovou společností. Nejdůležitější podíl na tom
mají samozřejmě média, pro která queer pochod plný crossdresserů v odvážných sexy
oblečcích představuje tučné sousto.
1.1.9 Gay Pride a postavení LGBT ve světě
Průvody hrdosti se ze Spojených států rychle rozšířily do celého světa. V roce 1978 se
první pochod za práva gayů a leseb konal v australském Sydney a dodnes patří
k nejmonstróznějším akcím svého druhu. O rok později se ale přidává i Mexiko nebo
evropské metropole – Berlín a Madrid. Po pádu Frankova režimu se překvapivě v katolickém
Španělsku koná jeden z prvních gay pochodů v Evropě. Madridské dny LGBT hrdosti dnes
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navštěvuje více než milion a půl lidí, což je zřejmě nejvíce na starém kontinentu.
V evropských měřítkách vyniká Amsterdam, jehož duhové průvody se tradičně odehrávají i
na lodích v městských kanálech a účastní se jich politici i veřejně známé osobnosti.
Nizozemské hlavní město se řadí k nejtolerantnějším místům k soužití sexuálních menšin.
Naopak v pobaltských státech a zemích bývalé Jugoslávie gay průvody doprovázely
opakovaně násilnosti. Mezi ty nejhorší patří krvavé nepokoje v Bělehradě v roce 2001 a Rize
v letech 2006 a 2007. V obou případech policisté nezabránili střetům mezi účastníky průvodu
a anti-gay aktivisty. Ani vyspělá země, jakou je Izrael, nedokázala zamezit brutálním
napadením, k nimž došlo během průvodu v Jeruzalémě v roce 2005. Ortodoxní židé tehdy
pobodali tři LGBT demonstranty kuchyňským nožem.
Své Gay Pride má i jinak nepříliš homosexuálně přátelská Afrika. Poprvé se průvod na
černém kontinentu konal už v roce 1990 v jihoafrickém Johannesburgu. Celosvětově
sledovanou událostí představují průvody v Ugandě, kde v roce 2013 začal platit zákon, jenž
za homosexualitu ukládal doživotí, nebo až trest smrti. Takzvaný Kill the Gays Bill byl
v srpnu 2014 ústavním soudem prohlášen za neplatný. I přes možnost odvolání či
parlamentního znovuschválení se letos potřetí sešla v ugandském Entebbe hrstka odvážlivců,
jež se rozhodla veřejně vystoupit za práva LGBT menšiny.
Od roku 2003 dny gay hrdosti slaví i Turecko – jako první muslimská země. Na rozdíl od
většiny muslimských států, kde je homosexualita ilegální, v Íránu, Saudské Arábii nebo
Sudánu za ni dokonce hrozí i trest smrti, Turecko je jednou z prvních zemí na světě, jež
homosexuální styk zlegalizovalo, a to roku 1858. Daleko dříve než dnes velmi liberální
evropské země, včetně Spojeného království, Švédska nebo Německa. Historické podhoubí
pro vznik největší gay pride na světě (Säo Paulo) se promítá i v Brazílii. Největší stát Jižní
Ameriky se stal první zemí západní polokoule, která vyňala homosexualitu ze svého trestního
zákoníku a roku 1830 ji uzákonila. Není proto divu, že na průvody do Rio de Janeira nebo Sao
Paula se sjíždějí miliony lidí. Zatímco 90 % států Jižní Ameriky je vůči sexuálním minoritám
velmi otevřených, zcela opačná situace panuje na východě severní polokoule a v Asii. Kromě
Thajska a Filipín, kde se konala první asijská gay pride ku příležitosti 25. výročí
stonewallských nepokojů (tedy roku 1994), se drtivá většina států homosexuálům uzavírá.
Homosexuální styk je stále trestný například v Indii, Bangladéši nebo Barmě. Asijské
mocnosti jako Čína, Jižní Korea, či Japonsko sice homosexualitu právně netrestají, ale tamní
gayové nárok na uzavření partnerství nemají. Nepřekvapí, že v těchto zemích se průvodů
16

účastní jen několik stovek lidí. V Číně navíc pod ostrým dohledem policie, která v roce 2009
některé části programu zakázala a v roce 2013 zadržela jednoho z organizátorů. Putinovo
Rusko ale zašlo v omezování práv gayů ještě dál. Pochody hrdosti Kreml zakázal úplně.
Předcházely tomu události z let 2006–2009, kdy ruské průvody doprovázely násilné střety a
zatýkání homosexuálů. Tehdejší moskevský starosta průvod označil za „dílo Satana.“ Ačkoliv
postup oficiální státních složek odsoudil Evropský soud pro lidská práva, ruská Státní duma
namísto napravení reputace a odstranění diskriminačních postojů přitvrdila. V roce 2012
vstoupil v platnost zákon, podle něhož se na území Ruské federace nesmějí konat pochody
gay hrdosti dalších sto let, tedy do roku 2112. Na zprávu, která byla médii uváděná titulky –
nejedná se o novinářskou kachnu, ani apríl – okamžitě kriticky reagovaly slavné osobnosti a
lidskoprávní aktivisté ji komentovali slovy, že Rusko se vrátilo zpět do časů cara. 19 Rok nato
ruský prezident Vladimir Putin 1. července podepisuje další homofobní zákon, jenž hájí jako
legislativní „ochranu dětí“. Pod oficiální formulací „zákaz propagandy netradičních
sexuálních vztahů“ se totiž skrývá zákaz projevů stejnopohlavní lásky na veřejnosti – včetně
držení se za ruku či polibku. Dále se pod hrozbou zadržení a finanční pokuty nesmí šířit
jakákoliv „propagace homosexuality“ včetně „informací zaměřených na formování
netradičního sexuálního chování mezi dětmi, naznačujících, že toto chování je přitažlivé, a
také nepravdivě tvrdit, že tradiční a netradiční vztahy jsou sociálně na stejné úrovni.“20
V praxi to znamená, že se homosexuálové nesmějí shromažďovat a jakýmikoli náznaky dávat
najevo svoji odlišnou sexuální orientaci. Fyzickým osobám zákon umožňuje udělit v přepočtu
tři tisíce korun pokutu, u organizací se finanční trest může vyšplhat k milionu korun. Stát jim
navíc může na tři měsíce pozastavit činnost. Zákon namířený proti LGBT menšině, který se
vztahuje i na cizince a při jehož porušení hrozí deportace ze země, pokuta, nebo 15 dní za
mřížemi, začal platit ještě před olympiádou v Soči 2014. Proti ruské homofobní rétorice
vystoupilo na protest mnoho slavných osobností, politiků i sportovců, kteří na olympiádě
svoji podporu LGBT komunitě vyjadřovali připnutými duhovými brožemi (Kanaďané) nebo
barevně nalakovanými nehty (Švédové).
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1.2 Postavení LGBT v českých zemích
V předchozí kapitole jsem stručně nastínila skrze historii pořádání gay pride, jaká je
situace sexuálních genderových menšin v různých koutech světa, a nyní se pojďme seznámit
s historickými, legislativními i společenskými podmínkami v českých zemích. Zákoník
z doby Karla IV. ukládal za homosexualitu trest upálení zaživa, je ale potřeba dodat, že jak
tomu tak bývá, neplatil pro všechny. Ve vysokých kruzích se o homosexualitě nemluvilo, ale
jistá míra tiché tolerance zde fungovala. Zvlášť když se podle Jiřího Fanela týkala samotného
římského císaře a českého krále Rudolfa II. Habsburského, který se do dějin zapsal jako
milovník umění, alchymie a výstřední bezdětný vladař. Legislativní posun nastal až
s osvíceným panovníkem Josefem II. roku 1787, který trest smrti za stejnopohlavní styk
zmírnil na žalář.
1.2.1 Přelom 19. a 20. století jako příslib lepších časů
Roku 1862, o více než sedmdesát let později, byl vydán nový zákoník, v jádru se
nadále opíral o zákoník předchozí a platil v českých zemích až do konce roku 1952.21 Ačkoli
legislativní změna přichází až později, přeměna společenského klimatu začíná být patrná už
na konci 19. století. U několika zásadních postav uměleckého světa panuje veřejné tajemství o
jejich menšinové sexuální orientaci. Mezi ně patří spisovatel Julius Zeyer, básníci Otokar
Březina či Jiří Karásek ze Lvovic. Poslední jmenovaný literát, jehož díla se řadí k zásadním
plodům české dekadence, představuje jednoho z prvních českých gayů, který se ke své
orientaci otevřeně přiznává prostřednictvím svých děl. „Vzpomínal jsem na vlastní knihy, na
romány, v nichž jsem poprvé v české literatuře snímal závoj ze záhad našeho sexu, kdy jsem
byl v obtížné situaci spisovatele, čteného a milovaného „sexuální většinou“, jenž měl před ní
nyní hovořiti o tak choulostivém tématě.“22 Karásek spoluzakládá první „gay“ časopis – Hlas
sexuální menšiny (květen 1931), později Nový hlas. Roku 1895 ale do širokého povědomí
vešla jeho mediální obhajoba Oscara Wilda v časopise Moderní revue, který se tak snad jako
jediné české periodikum britského dramatika souzeného kvůli sodomii (jak se homosexuálním
stykům říkalo) zastalo. Tehdejší šéfredaktor Arnošt Procházka souhlasil s tím, že nově vzniklá
platforma publikující díla symbolistů jako A. Sova, V. Dyk, O. Březina vydá v červnu
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speciální číslo věnované Wildovi. Podle Karáskových slov se jednalo o první obhajobu
problému pohlavně invertovaných v české literatuře.23
Karáskův coming out byl ale víceméně ojedinělý. Jeho vrstevník a jeden z nejpřekládanějších
českých autorů všech dob – Jaroslav Hašek k tomuto kroku odvahu nenašel. „Hašek byl
nepochybně cosi jako přírodní živel a o to hůře se mu potlačovala tak silná stránka lidské
bytosti, jakou je sexuální založení.“24 Generace mladších umělců se i přes svoji homosexuální
orientaci (sice nikdy veřejně potvrzenou) těšili úctě a společenské prestiži. Mezi bohémy,
kteří se za první republiky scházeli v pražských lázních, se řadili malíř Jan Zrzavý, herec
Eduard Kohout nebo režisér Václav Krška. To ale neznamená, že by policie nemonitorovala
život obyčejných gayů, nevedla si o nich spisy a nezvala je pravidelně k výslechům. I
v tehdejším tisku se objevují kauzy typu zatčení transvestity na Karlově náměstí a uložení
několikadenního vězení. Propíranou zprávou byl i lesbický vztah dcery milionáře
z Prostějova. Právo lidu nebo list Národní střed šokuje titulky typu „Peleš neřesti na
Žižkově“ či „Noci ve vinohradském pelechu“. Tiskoviny pak varují před nástrahami
metropole:„Ani Praha jako velkoměsto nezůstala ušetřena neřestí, jakými jsou obdařena
všechna velká města: je to kokain a homosexualita.“25 Tyto drobné příběhy v novinách zrcadlí
poměry doby, kdy vědět o někom, že je gay, znamenalo mocnou zbraň k vydírání. Karásek
atmosféru Prahy popisuje jako tísnivou zvlášť ve srovnání s poměry v nedaleké Vídni. „Ve
Vídni dandy – v Praze snílek; ve Vídni střed společnosti, v Praze samotář toulající se po
chrámech.“26
1.2.2 Poválečné období - život v totalitě
Během protektorátu se čeští homosexuálové skrývali vlastně stejně jako po celé dějiny.
Vyhlášeným místem jejich schůzek byl hotel Šroubek (později známý jako Evropa) na
Václavském náměstí nebo kavárna Orient a dalších několik podniků. Po osvobození
existovaly v hlavním městě i bary ryze pro homosexuální společnost. K jistému uvolnění
přispěla i změna znění „gay“ paragrafu 129 zákona 241. Z dehonestujícího označení „smilstvo
proti přírodě“ se stává bez pejorativního vyznění pouze homosexuální styk. To ale nemění nic
na tom, že po udání společné stejnopohlavní domácnosti gayům hrozí dva roky vězení. V roce
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1962 vstupuje v platnost převratný zákon. Československo se tak zařadí po bok liberálních
evropských států tím, že homosexualitu přestane klasifikovat jako zločin. Ačkoliv v dodatku
nového zákona stojí, že homosexuální jednání nesmí budit veřejné pohoršení, což se dalo
snadno zneužít.27 Jen pro srovnání odstranění trestního postihu homosexuality u nás přichází
více než sto padesát let poté, kdy tento krok učinila Francie – nutno dodat, že jako jedna
z prvních zemí na světě. Ke cti Československu můžeme připsat naopak fakt, že mnoho států
jihovýchodní, východní a severovýchodní Evropy ten samý legislativní krok přijímá až na
sklonku milénia.
V roce 1965 Prahu navštěvuje předchůdce gay aktivistů, beatnický básník Allen Ginsberg.
Americký volnomyšlenkář se okamžitě po svém příjezdu stává středem pozornosti.
Posluchárny Filozofické fakulty praskají ve švech. Kolují zvěsti, že své beatnické způsoby
uplatňuje i v pražském prostředí, což tehdy bylo v zemi vládnoucích oficialit šokující.
Ginsberg chodil všude v teniskách, spal pod mostem, ale policii k vyhoštění ze země tehdy
stačil nalezený Ginsbergův diář, v němž se básník netajil četnými milostnými avantýrami
s mladými muži. Deportací Ginsberga si tehdejší Československo utrhlo mezinárodní
ostudu.28 Po okupaci sovětskými vojsky v srpnu 1968 a nastolení normalizace se situace gayů
stejně jako všech, kteří vybočovali z tehdejšího rámce socialistické svazácké společnosti,
radikálně zhoršila. LGBT menšina je opět vytlačena na okraj společnosti, schází se po
privátech, salóncích, vyhlášené je Václavské náměstí, palác Koruna, T-klub v ulici 28. října
nebo Karlovy a Žižkovské lázně. Zatímco sedmdesátá léta lze označit za generaci lázeňskou,
v osmdesátých letech se zábava přesouvá na diskotéky, kam za českou gay komunitou vyráží i
policisté z jedné strany kvůli informacím, ze strany druhé si policie sestavovala vlastní
kartotéku homosexuálů, jako by byli součástí zločineckého světa. Jedním z důvodů byly ale i
rozmáhající se nákazy pohlavními nemocemi, včetně tehdy ještě málo známé AIDS.29
1.2.3 Zlom po sametové revoluci
Už rok před revolucí v uvolňujících se poměrech je založena první psychoterapeutická
poradna pro gaye a lesbičky, která spadá pod Sexuologický ústav a vedení MUDr. Procházky.
Na začátku roku 1990 prostřednictvím Československé televize vystupuje vysokoškolský
student Formánek, který se skrze televizi nejen přihlásí k homosexualitě, ale vyzve všechny
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s podobnou orientací ke srazu v holešovické hospodě U vrtule. Po tomto neformálním setkání
naberou události rychlý spád. Zakládá se první homosexuální organizace Lambda, jež později
vydává i první tiskovinu pro gaye a lesby (Lambda Noviny). Na její činnost navazuje zcela
zásadní Sdružení organizací homosexuálních občanů (SOHO), které si hned vytyčí jasné cíle
– sociální jistoty a rovnoprávnost pro LGBT menšinu. Zároveň se SOHO viditelně angažuje
v rozšiřování povědomí o nemoci AIDS a preventivním boji proti ní (celorepubliková akce
Týden proti AIDS). Veřejnost má totiž mylnou představu, že tato nemoc se týká pouze
homosexuálních mužů. Statistiky přitom potvrzují, že z infikovaných pacientů tvoří gayové
53 %.30
Roku 1990 probíhá také poslední legislativní změna zákona týkajícího se homosexuálů.
Definitivně byl odstraněn dodatek z roku 1962, podle něhož homosexuální styk mohou
provozovat jen lidé starší 18 let, nesmí si za sex platit a na veřejnosti „projevy náklonnosti“
pobuřovat. Poslední formulace v podstatě znamenala, že homosexualita byla „trpěná“ pouze
mimo veřejná místa, tedy v soukromí osob. Nechvalně proslulý paragraf byl roku 1990 zrušen
a homosexualita se legislativně plně zrovnoprávnila s heterosexualitou. O vymazání
stejnopohlavní lásky ze seznamu nemocí se také zasadilo sdružení SOHO (1993). Dalším
milníkem měla být možnost uzavřít sňatek nebo obdobnou právní formu partnerství, která by
gayům a lesbám usnadnila společný život. Těžko si v heterosexuální společnosti lze například
představit, že vašemu nejbližšímu příteli a partnerovi neposkytnou informace o vašem
zdravotním stavu. Komplikace ale přinášela i dědická řízení či vyřizování hypoték apod.
SOHO pod sebe sdružuje další organizace – Svaz lesbických žen Lambda, LEGA Pardubice,
Hnutí za rovnoprávnost homosexuálních občanů, slovenské Hnutie Ganymedes a regionální
odnože včetně gay klubů apod. Tato organizace se také zasazuje o prosazení pojmu gay do
Slovníku spisovné češtiny, který tak nahradil biologickou definici homosexuál. V čele SOHO,
které zaniklo až po prosazení zásadního cíle, tedy zlegalizování homosexuálních partnerství
v roce 2006, stál od začátku do roku 2001 Jiří Hromada. K celkové proměně klimatu ve
společnosti přispívá větší medializace – a to jak zevnitř LGBT komunity, tak zvnějšku. SOHO
revue, Gay kontakt, Gayčko, Ženy ženám a další periodika se v průběhu 90. let dostávala do
povědomí nejen cílové skupiny, ale i širší veřejnosti. Nezanedbatelnou roli sehrál i internet,
kde mohou lidé komunikovat anonymně a dozvídat se tak informace, na které by se tváří
v tvář báli zeptat. Zapojovat se začnou i celostátní televize a rádia. Československá televize
v devadesátých letech zařadí Magazín „Q“ a odvysílá také třídílný seriál Tabu (režie Zd.
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Potužil). Radiožurnál věnuje každé pondělí od září roku 1998 půlhodinku queer tématům
v rámci pořadu Bona Dea.31 Později v roce 2004 se přidává pořad LeGaTo. V roce 1996 se
zakládá nezisková organizace STUD Brno, která se řadí k nejaktivnějším českým
organizacím. Čeští gayové se zapojují do nadnárodních uskupení – v některých případech se
jedná o sdružení čistě zábavního charakteru (Gay Man, Gay Games), v jiných se plánují
osvětové akce na pomoc v boji proti AIDS (Candlelight Memorial).
1.2.4 Právní boje a mediální kampaň za registrované partnerství
Už od roku 1992 SOHO připravuje novelu zákona o registrovaném partnerství a pouze
její schválení v prvním čtení trvá více než sedm let, ale ani tehdy (v roce 1999) není zdaleka
vyhráno. V roce 1995 tehdejší premiér Václav Klaus navrhovanou právní normu smete slovy,
že „nechce připouštět jakési manželství nižšího stupně“. Naopak pozitivní odezvu našel
záměr u prezidenta republiky Václava Havla: „…vnitřně se kloním k tomu, že by asi mělo
smysl institut registrovaného partnerství zavést.“32 K samotnému projednávání zákona ten rok
ale nedošlo kvůli volbám. O přívětivějším postoji vůči gayům svědčí politický úspěch
podnikatele a majitele cestovní kanceláře Václava Fischera. Před senátními volbami v roce
1999 jeho kandidaturu do senátu zastínila nepříjemná antikampaň v pražských ulicích,
v rámci níž se na billboardech objevilo, že Fischer patří mezi tzv. čtyřprocentní. Tento krok
měl jistě Fischera odstavit, nicméně se stalo něco neočekávaného a Fischer nejenže post
senátora získal, ale ještě byl v rámci svého okrsku zvolen rekordní převahou 71,24 % hlasů.33
V témže roce agentura STEM zveřejnila výsledky průzkumu, které také stojí za zmínku. 65 %
dotázaných vyjádřilo názor, že zveřejňování sexuální preference do politiky nepatří, a tudíž je
u politiků ani nezajímá.
V roce 1998 předkládá skupina poslanců (Z. Rujbrová, J. Gavlasová a J. Zvěřina) nový návrh
zákona o registrovaném partnerství. Ve sněmovně to rozvíří ostrou debatu a návrh je zamítnut
v prvním čtení. Vystihující je komentář tehdejšího ministra kultury Pavla Dostála: „Já vás
ujišťuji, že jsem ve svém poslaneckém životě nedostal nikdy tolik nenávistných dopisů od tzv.
slušných lidí jako v téhle kauze.“ Dostál návrh podporoval také slovy: „Ukazuje se, že různé
záporné vlastnosti připisované homosexuálům nejsou jejich osudovým prokletím, ale
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výsledkem často velice nepřátelských postojů jejich okolí.“34 Až přepracovaný návrh v roce
1999 projde prvním čtením, což představuje značný posun. Při projednávání zákona tehdy
zazní památný výrok poslance KDU-ČSL Pavla Tollnera, jenž prohlásil: „Tato kampaň, jíž
jsme všichni adresáti – pochopitelně mladí více než staří – vyúsťuje pak v nepřijatelnou
apoteózu jednání homosexuálního, bisexuálního a jiných zvráceností. Chtěl jsem říci
prasečin, ale rozmluvili mi to.“35 Až roku 2001 je návrh schválen, ale nakonec vrácen
k přepracování.
Následující rok se rozjíždí mediální kampaň na podporu přijetí nového zákona. Aktivisty,
kteří později (v roce 2004) zakládají Gay a lesbickou ligu, je možné slyšet v televizních i
rozhlasových diskuzích. Na internetových stránkách se objevují bannery, ale nejvíce zapůsobí
plakáty v městské hromadné dopravě, které existují ve dvou variantách. Fotografie staršího
homosexuálního páru dvou mužů sedících na lavičce v parku nenásilnou formou nabádá
k zamyšlení se sloganem: „V životě už si řekli vše, až na jedno slovo: ANO. Je moudré jim to
umožnit.“ Druhá varianta zobrazuje dámy v letech u kávy a doprovází ji podobné emotivní
heslo: „Mají toho tolik společného…Ale společně nemohou mít NIC.“ Kampaň míří na
všeobecně rozšířený stereotyp nahlížení na homosexuály jako na promiskuitní a
nezodpovědné lidi (obzvláště pak ve spojitosti s AIDS), který se takto snaží rozbít. Než se ale
v povědomí široké veřejnosti usadí pocit, že i lidé s menšinovou sexuální orientací chtějí
zakládat dlouhodobé vztahy a potýkají se vesměs s podobnými osobními problémy jako
kterýkoli jiný heterosexuální pár, ještě to několik let potrvá.
Když už se zdá, že několikaleté úsilí je u konce a zákon o registrovaném partnerství je na
spadnutí,36 prezident Klaus využívá svého práva veta. Nicméně 15. 3. 2006 jeho veto
přehlasuje 101 poslanců a gayové a lesby se mohou oficiálně registrovat. V roce 2006 poté,
kdy SOHO dosáhne svého cíle číslo jedna, ukončuje svoji aktivitu. Štafetu ale přebírá Gay a
lesbická liga a samozřejmě STUD Brno, jehož vlajkovým projektem se stane festival queer
filmů – Mezipatra. Význam Mezipater je pro queer kulturu a mediální povědomí tak důležitý,
že se jim více budu věnovat přímo ve stejnojmenné kapitole.
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1.2.5 Registrované partnerství v ČR
Od roku 2006 mohou v České republice do oficiálního registrovaného svazku vstoupit
i páry stejného pohlaví. Platí pro ně takřka totožné podmínky jako pro heterosexuální páry,
tedy plnoletost, svéprávnost, jeden z páru musí mít české občanství, vyloučené jsou
příbuzenské vztahy. Registrované partnerství se stvrdí podpisem na matričním úřadě a je
zaneseno do občanského průkazu. Svazek může rozdělit jen soudní rozvodové řízení nebo
smrt jednoho z partnerů. Registrovaný partner se v právním pojetí stává osobou blízkou, tudíž
může zastupovat svého partnera v důležitých záležitostech, zároveň na základě tohoto statusu
má nárok na navštívení nemocného partnera a seznámení s jeho zdravotním stavem či může
policii odepřít povinnost vypovídat apod. Ke 30. 6. 2013 do registrovaného partnerství
vstoupilo 1585 gay a lesbických dvojic.37
Registrované partnerství skýtá pro homosexuální páry jednu velkou překážku – a tou je
nemožnost společného osvojení dítěte. Prosazení novely zákona, která by to umožnila,
momentálně tvoří hlavní náplň gay a lesbických iniciativ. Paradoxní je, že čeští
homosexuálové mohou adoptovat dítě, nikoliv však v registrovaném svazku. Přitom právě ten
podle odborníků představuje přirozeně stabilnější a vhodnější prostředí pro výchovu dítěte,
než když dítě vyrůstá pouze s jedním rodičem. Situace je právně natolik absurdní, že
neumožňuje osvojení dítěte partnera z registrovaného svazku. Pro gay a lesbické páry
představuje problém jakékoli vyřizování, včetně návštěvy nemocnic či škol a školek. „Mám
až husí kůži z toho, že moje žena nemá k dítěti žádná práva,“ říká biologická matka Tereza
Mikšaníková, která svoji holčičku vychovává s Pavlínou Mikšaníkovou. Kdyby se totiž s ní
něco stalo, její dcera Sára by pro úřady zůstala oficiálně bez rodičů. 38 Ombudsmanka České
republiky Anna Šabatová označila to, že je registrovaným párům upíráno právo osvojení dětí,
za diskriminační a v rozporu s českou ústavou i Evropskou úmluvou o lidských právech.
Svízelnou situaci by mohla vyřešit novela zákona předložená v srpnu 2014. Pokud by se
zákon změnil, znamenalo by to, že práva dítěte i vyživovací povinnost by přešla i na druhého
partnera. V případu rozvodu by soud postupoval stejně jako u dětí z rozpadlých manželství.
Novelu představila poslankyně Radka Maxová (ANO), která argumentuje: „Všichni odborníci
37
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http://gay.iniciativa.cz/www/index.php?page=clanek&id=74
38
Česká televize [online]. 2014 [cit. 2014-10-5]. Dostupné z:
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/282346-registrovanym-partnerum-se-otevira-cesta-k-adopci-ditetesveho-protejsku/

24

se shodují na tom, že dětem z registrovaných rodin nehrozí žádné narušení sexuální orientace
ani identity. Děti mají zažít především láskyplný vztah a fungující komunikaci uvnitř vztahu.
Sdílení dobrého, ale i přirozené projevy nepohody a řešení problémů.“ Pod novelu zákona se
zatím podepsala jen hrstka poslanců. Nápad, že by gayové a lesby mohli vychovávat děti,
ostře odsoudil poslanec Marek Benda (ODS): „Jestli další požadavek je ten, že si chtějí
osvojovat děti, tak já říkám zrušit registrované partnerství jako celek. Protože prostě není
normální mít dva tatínky a dvě maminky.“39 Jeho pohled na věc ale většina občanů České
republiky nesdílí. Podle celostátního průzkumu společnosti CVVM (2014) se 58 % obyvatel
vyslovilo pro to, aby homosexuálové měli právo osvojit si dítě svého partnera. Téměř
polovina Čechů (45 %) zastává názor, že by se gay a lesbickým párům mělo umožnit
adoptovat i děti z dětských domovů a kojeneckých ústavů. Je těžké s přesností určit kolika
dětí a potažmo kolika homosexuálních párů se tato problematika týká. Z výsledků sčítání lidu
z roku 2011 vyplývá, že v českých gay a lesbických domácnostech vyrůstalo přes devět
stovek dětí. V rodinách registrovaných partnerů jich bylo téměř pět desítek, ostatní žily u
„nesezdaných párů“.40
1.2.6 Počet příslušníků LGBT menšiny v České republice
Bylo by naivní podléhat domnění, že počet příslušníků LGBT komunity se poslední
roky zvyšuje, i když to tak na mnohé může působit. Je to dáno tím, že je tato komunita více
vidět a slyšet, a to díky otevřenějšímu přístupu lidí a celospolečenské tolerantnější atmosféře,
která napomáhá dalším jedincům projít coming outem. Podstatnou roli zde hrají i LGBT
celebrity, které po roce 2006 využily i možnosti registrovaného partnerství. Mezi ně se řadí
zpěvák Pavel Vítek s Janisem Sidovským, herec Marcel Vašinka s režisérem Miroslavem
Waltrem, moderátor Aleš Cibulka s dabérem Michalem Jagelkou, či moderátor Honza Musil
se svým přítelem Jakubem. Každá menšina potřebuje své vzory a úspěšní lidé ze
showbyznysu ztělesňují ideální příklad, že i člověk s menšinovou sexuální orientací může žít
plnohodnotný život, být respektovaný a uznávaný ve svém oboru.
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Nicméně přesný počet českých homosexuálů nejde vyčíslit. Neexistuje totiž reprezentativní
vzorek společnosti, podle něhož by šlo procento LGBT lidí s určitostí vypočítat. Známé
označení pro gaye „čtyřprocentní“ pochází ze slavné studie amerického sexuologa Kinseyho.
V jeho sedmibodové škále sexuální orientace pro stoprocentní homosexuály připadala ona
čtyři procenta. Český sexuolog Ivo Procházka své poznatky shrnuje takto: „Přestože přesný
podíl homosexuálních osob v populaci tedy není znám, jejich odhady se pohybují nejčastěji
mezi jedním až pěti procenty. Objevují se občas i studie hovořící až o deseti procentech, ale u
nich především charakter výběru nesplňuje přísná metodologická kritéria.“41

1.3 Historie českých pochodů hrdosti
Předzvěstí Prague Pride byla iniciativa LG komunity v Karlových Varech, která tamní
Duhový festival v roce 1998 završila průvodem v centru města. Karlovarská přehlídka gay
kultury a pochod za registrované partnerství se v západočeské metropoli konaly po tři roky.
Následovala několikaletá odmlka a tak se novodobá česká historie pride datuje až od roku
2008. Teprve od této chvíle vstupovala rok co rok LGBT menšina do veřejného povědomí a
na tuto tradici pak navázala i pražská Pride.
V roce 2008 se v Brně pod názvem Duhová vlna konal pochod gay hrdosti. Nad průvodem
převzali záštitu gay aktivista Jiří Hromada, herečka Iva Pazderková, zpěvák Pavel Vítek, ale
také zastupitelka Kateřina Dubská (Zelení) a někdejší ministryně pro lidská práva Džamila
Stehlíková. Průvod si kladl za cíl otevřít nedořešená témata gay menšiny – tedy předně
adopce dětí. Jenomže už po dvou hodinách, kdy zhruba pět set účastníků Duhové vlny
vyrazilo z náměstí Svobody, musel být průvod kvůli napadení ze strany neonacistů předčasně
ukončen. Policie tehdy nebyla připravená na ostré střety, takže několik lidí utrpělo zranění
dělobuchy. Kromě extrémně pravicového Národního odporu daly svůj nesouhlas najevo i
další organizace (včetně Institutu svatého Josefa, Michal Semín, Konzervativní a Národní
strana) mimo jiné i katolické společenství Orel, které si předsevzalo ochranu tradičních
hodnot a dobrých mravů. Svoji výzvu proti konání pochodu zformulovalo do dokumentu
Kladenská výzva Orla. „Iniciátoři zneužívají problematiku minorit k vlastnímu zviditelnění,
usilují o prosazení kontroverzních zákonných norem, (práva na adopci dětí homosexuály), a
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propagují životní styl, který je naprosto neslučitelný nejen s tradiční morálkou, ale především
se základními sociálními a kulturními vzorci západní civilizace!“42
Další ročník průvodu tentokrát s názvem Queer Pride Parade (2009) se i kvůli brutálnímu
napadení ze strany extremistů přesunul do jihočeského Tábora. Zájem byl o dost menší a
průvod doprovázel takřka dvojnásobný počet policistů, než bylo účastníků. Brno se ale ani
v roce 2009 nevzdalo festivalu pro LGBT komunitu. Queer parade – Teplé jaro po několik
týdnů pořádalo různé kulturní i osvětové akce a diskuze. Následující ročník zakončil i
závěrečný průvod, který se tak po roce vrátil do Brna. Z náměstí Svobody vyrazil dav
několika stovek účastníků, který se nesetkal s téměř žádnými projevy agrese a násilí ze strany
opozičních hnutí, která se ale sešla v početnějším složení. Hlavní dvě opoziční skupiny
představují konzervativní křesťané – tedy Sdružení pro rodinu nebo Akce D.O.S.T., v jejímž
čele se vystřídali například Michal Semín a Ladislav Bátora (někdejší poradce tehdejšího
ministra školství Dobeše) – a potom pravicoví extremisté organizovaní například v hnutí
Národního odporu. Průvod v Brně roku 2010 nesl oficiální název Gay Pride.

1.4 Prague Pride
Od roku 2011 hostí průvod hrdosti každoročně i česká metropole. Z Prague Pride se
stala nejmasovější a také nejsledovanější akce svého druhu v ČR. Je to přirozeně dané tím, že
se koná v nejlidnatějším městě republiky a především ve městě s nejvyšším procentem
příslušníků LGBT menšiny u nás. Praha se od dob pořádání gay pochodu začala pravidelně
objevovat v top žebříčcích průvodců turistických gay destinací a má pověst tolerantního a
zajímavého centra. Návštěvnost pražského průvodu se pohybuje každoročně kolem dvaceti
tisíc účastníků, z nichž 40 % tvoří lidé ze zahraničí. Příjmy z queer turistiky pak představují
nezanedbatelnou částku – 12 miliard korun ročně.43
Historie Prague Pride je krátká, ale o to více zajímavá a bouřlivá. Už od prvního ročníku ji
provází velký mediální humbuk. Paradoxně negativní reakce politicky angažovaných lidí
prokázaly Prague Pride medvědí službu. Ne nadarmo se říká, že i negativní reklama je také
reklama, a u tohoto, pro velkou část české veřejnosti ožehavého tématu, to platí dvojnásob.
42
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Prague Pride se tak dostalo poměrně velkého mediálního prostoru a vzbudila nebývale velký
rozruch. Podrobně se vybraným ročníkům budu věnovat v analytické části práce.
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2. REPREZENTACE REALITY V MÉDIÍCH
2.1 Média a realita - stereotypizace témat
Média představují jeden z nejmocnějších nástrojů k ovládání lidí. Legendární zpěvák
Jim Morrison tento ambivalentní vztah mezi tvůrci obsahu a jeho konzumenty vystihl slovy:
„Ti, co kontrolují média, kontrolují myšlení lidí.“44 To, jak televize, rádia, noviny či filmy
zobrazují určité skutečnosti, mezilidské vztahy a modely chování, masy často nevědomky
přejímají. Včetně zažitých sociálních stereotypů. Mediální obrazy daného jevu a sociálních
menšin pak do velké míry tyto stereotypy odrážejí, a tím pádem je i prohlubují. Fenomén
stereotypního zobrazování zaměstnává sociology od počátku 20. století, kdy termín stereotyp
poprvé použil americký novinář a filozof Walter Lippmann ve své publikaci Public Opinion z
roku 1922. Od té doby termín, jenž se vžil v desítkách jazyků, získal mnoho jazykových a
sociologických konotací. Stereotypní zobrazování je zkratkovité ze své podstaty. Na jedné
straně přehání určité charakteristiky, na straně druhé je sjednocuje, a generalizuje tak obraz o
dané skutečnosti, který je ve výsledku zjednodušený, rigidní a klamný. Identita příslušníků
sociální menšiny je vinou toho poškozována. Stereotypy znemožňují uchopení jevů v jejich
pestrosti a celistvosti. Vedou k polarizaci charakteristických rysů daného sociálního jevu,
takto omezená a okleštěná chápání určité sociální menšiny si často navzájem odporují.
Individuální zkušenosti a subjektivní vnímání pak v každodenním životě nahrazují soubory
stereotypních vzorců, které často vytvářejí nebezpečné podhoubí pro diskriminaci,
pokrytectví, nespravedlivé jednání a agresivní chování.45

Utváření mediálního obrazu menšin nutně se stereotypizací souvisí. V šedesátých letech, kdy
tento proces započal, znamenalo vyhrazení se proti jinakosti vytyčení hranic mezi kulturami.
Společnost vyděluje vše, co jí připadá nečisté a nenormální. Paradoxně ale právě tento proces
propůjčuje „jinakosti“ takovou sílu. Tabuizovaná témata, která stojí mimo kulturní a
společenský rámec, budí zájem, zvědavost a dostávají se ve stejný moment na periferii
mediálního zájmu, ale zároveň i do jeho centra.46 Stereotypizace pracuje se strategií
oddělování – vylučuje jevy na základě abnormálnosti a nepřijatelnosti. Stereotypní
44
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zobrazování v médiích pak vede k uzavření společnosti vůči „abnormálním“ minoritám.
Nečinnost společnosti a médií tyto stereotypy prohlubuje a uzavírá mezi oběma skupinami
hranice. Stereotypy jinými slovy ukotvují vše, co stojí mimo normálnost, co je podivné,
nepřípustné, nepochopitelné a jiné. Objevují se proto nejčastěji tam, kde panují nevyvážené
společenské síly. „Sociální typy poslouchají společenská pravidla a „normálnost“, stereotypy
se jich chtějí zbavit.“47

2.2 Nastolování témat - agenda setting
Na otázku, kdo, jak a z jakých důvodů určuje priority nastolování témat do veřejného
diskursu, odpovídá koncept agenda setting. Složitý proces výběru zpravodajských témat,
kterým bude poskytnut mediální prostor, ovlivňuje řada faktorů. Podle Maxwella E.
McCombse a Donalda L. Shawa, kteří tento termín na poli mediálních studií použili poprvé
(1972), masová média veřejné mínění spíše utváří, než že by jej reflektovala. Mediální pokrytí
pak víceméně určují dva vlivy – první zcela pragmatický, a to rutinní byrokratické postupy a
možnosti novinářů (potažmo daného média), a druhý ideologický, jenž není čistě individuální
a osobní povahy, ale pramení také ze sociálního (a státního) zakotvení zpravodajské činnosti. 48
Výběr témat, přisouzení důležitosti a způsob prezentace – to jsou klíčové kroky, kterými
média ovlivňují vnímání daného problému širokou veřejností. Podle Cohena (1963) tkví
nastolování zpravodajské agendy v představě, „že média nemusejí být schopna určovat, co si
lidé mají myslet, ale jsou úspěšná v tom, o čem mají přemýšlet“.49 S tím souvisí i koncept
gatekeepingu (z angl. „hlídání u brány“). Tedy vybírání zpráv, které média v určitý moment
zveřejní a které nikoliv. Nejedná se ale pouze o obsah mediálních sdělení, ale i o formu, jež
hraje v současnosti často důležitější roli. Od expresivních velkých titulků až po ilustrační
nebo zpravodajské fotografie, jenomže právě toto obrázkové doplnění často stojí u zrodu
stereotypního chápání určitých menšin. „Konkrétně je agenda setting teorií o přenosu
významnosti z masmediálního obrazu světa do obrazů v naší hlavě. Ústřední myšlenkou této
teorie je, že prominentní prvky mediálního obrazu se stanou prominentními prvky obrazu
publika. Veřejnost začne považovat za důležité ty prvky, na které klade důraz agenda médií.“50
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2.3 Utváření mediálního obrazu
Média způsobem, jakým předkládají a referují o určitých událostech, vytvářejí o dané
„zprávě“ určitý obraz. Mediální obraz ale v Hallově pojetí zahrnuje nejen tento výsledek, ale
předně se zabývá tím, jaké konkrétní fotografie k dané zprávě média vybrala. Zprávy o
sociálních skupinách vybočujících z normálu vykazují podobné znaky. Mezi společné
jmenovatele zobrazování „jiných“ patří emocionální přesah přiložených fotografií, které zde
neplní zpravodajskou úlohu. Nejsou ani tak nositeli informace, jako spíše poutači. Jejich
cílem je totiž vzbudit čtenářův zájem o daný článek. Čím více do obrazových mediálních
sdělení pronikají city, tím roste čtenářova pozornost. Tento jednoduchý princip vede k již
zmíněnému polarizování formy prezentování daného jevu. Podle Halla je jinakost v médiích
představovaná vždy v podvojné formě. Dvojí zobrazování menšin se odráží v protikladných
extrémech – dobrý/špatný, civilizovaný/primitivní, ošklivý/přitažlivý, odpuzující kvůli
jinakosti/přitažlivý pro svoji exotičnost a výjimečnost. Často se tyto protichůdné významy
setkávají v jednom obrazu.51 Póly mediálních obrazů se od sebe vzdalují, a tím pádem i od
reality, která se nachází ve většině případů někde uprostřed.
V dnešní době je navíc samotným obrazům nezřídka kdy přičítána větší důležitost a váha než
doprovodnému textu. Obrazová příloha u článků dostává větší prostor nejen v tištěných
médiích, ale také na internetu. Komunikace na sociálních sítích je z velké části komunikací
obrazů. Zkratkovitost a výmluvnost, jež obrazy nabízí, představují jednodušší komunikaci a
lépe vyhovují nejen masovému okruhu čtenářů, ale především i rychlejší době. Z těchto
premis plyne i fakt, že čím bulvárnější noviny, tím více obrázků a méně textu. To se snoubí
s větším nákladem, prodejem a samozřejmě mediálním vlivem na veřejné mínění.
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3. TEMATIKA LGBT MENŠINY VE VEŘEJNÉM
DISKURZU A UMĚNÍ
Mediální obraz LGBT menšiny se v moderním pojetí začal formovat relativně krátce
poté, kdy lidé s minoritní sexuální orientací vyšli ze stínu a veřejně spoluzakládali různá
uskupení či pořádali mítinky nebo průvody. Časově se toto období datuje kolem 70. let. Určitý
předobraz gayů a leseb ale samozřejmě existoval už v období před naším letopočtem a měl
zásadně jiné konotace. Ve starověkém Řecku se v žádném případě nespojovalo mužské
homosexuální chování s nedostatečnou mužností, nebo dokonce zženštilostí, jako tomu je
v dobách pozdějších až po současnost. Soužití dospělého zkušeného muže a mladíka bylo
spojováno s chlapcovou komplexní výchovou, včetně výcviku v zacházení se zbraní a v
bojovém umění.52 To se samozřejmě odráželo i ve výtvarných dílech. Pro obšírnější načrtnutí
homosexuality a jejího prolínání do uměleckých děl není v této práci dostatečný prostor.
V novověku vyniká především doba osvícenství, kdy se rozvolňování společenských hranic
promítá i do výtvarné a literární tvorby. Na konci 19. století a začátku 20. století se vznikem
nových uměleckých směrů přichází další vlna umělců, kteří reflektují libertinského ducha
doby, a to včetně homosexuální lásky. Z českého prostředí můžeme jmenovat literáty Jiřího
Karáska ze Lvovic, Jana Zrzavého, Toyen, Jindřicha Štyrského a další. Ovšem pro bližší
souvislost s mojí prací je třeba poposkočit v čase a upřít pozornost na to, co se dělo za
Atlantikem.
Široké povědomí o LGBT menšině je úzce spjato s její prezentací a zobrazováním v umění,
nejvíce v kinematografii. Právě sedmé umění a televize se ve dvacátém století stávají hybnou
silou a klíčem k utváření veřejného mínění a s ním i neblaze proslulých stereotypů.
Dění ve Spojených státech představuje v optice novodobého hlediska mediálních studií
výchozí bod. Kulturní, společenské podhoubí a ekonomická nezávislost umožňovaly vznik na
jedné straně jak nezávislých občanských organizací všeho druhu, tak mediálních agentur,
které se mnohdy z jednoduchého podnikatelského záměru vyprofilovaly až na konglomeráty
diktující ve své branži pravidla. Proto je na místě alespoň v bodech zmapovat formování
stereotypního vnímání obrazu LGBT menšiny.
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Viz. Oakley, 1992: 106.
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3.1 LGBT a umění
Identifikace lidí s menšinovou sexuální orientací s nějakým vzorem či postavou
z uměleckých děl byla až do druhé poloviny dvacátého století složitá. V literatuře, básnictví,
hudbě a výtvarném umění se sice sklony a nesmělé projevy otevřenosti sem tam objevovaly,
ale větší zlom přichází až s filmem. První snímky s queer tematikou, kterých bylo ve
dvacátých letech opravdu poskrovnu, byly zakazovány a jejich kopie páleny. Jednu z prvních
rolí gaye ve filmu ztvárnil slavný sexuolog Magnus Hirschfeld (1919). V poválečných letech
se napříč filmovými scénáři hojně rozšíří gag, jejž po další desetiletí budou kopírovat stovky
filmů a seriálů. Jde o prvek crossdressingu, tedy převlékání mužů za ženy. Jedno
z nejslavnějších komických ztvárnění pak předvádí Jack Lemmon v roli Daphne v komedii
Někdo to rád horké (1959). Od tohoto ryze skečového vtipu neustupují ani pozdější komedie
– za všechny můžeme jmenovat Tootsie (1982) v hlavní roli s Dustinem Hoffmanem nebo
Táta v sukni s Robinem Williamsem (1993). Tyto žerty vedly, ač z devadesáti procent
nezáměrně, k vytvoření stereotypního nahlížení na gaye. Zatímco mužské postavy
s přehnanými afektovanými zženštilými reakcemi a zmanýrovanými pištivými hlasy přiváděly
diváky k výbuchům smíchu, v opačném případě přejímání mužských vzorců chování a
charakteristických znaků u žen budilo respekt a obdiv. V pánských kostýmech se na stříbrném
plátně proslavily Greta Garbo nebo Marlene Dietrichová.
Od roku 1934 ve Spojených státech platil takzvaný Haysův kodex, který filmařům zakazoval
jakkoliv naznačovat bisexuální či homosexuální chování v jejich dílech. I to přispělo
k prohloubení propasti mezi homo a hetero hrdinou. Homosexualita se ve 40. a 50. letech
stala dalším z negativních rysů záporných postav – často pojímaných jako zlí psychopati,
v tom lepším případě jako nespokojení zoufalci, jejichž osud končí zpravidla tragédií. Tlustou
čáru za tímto plochým zobrazováním udělal až snímek Dětská hodinka (1961), kde v
psychologickém dramatu o dvou učitelkách nařčených z lesbické lásky zazářila Audrey
Hepburnová a Shirley MacLaineová. Film Williama Wylera otevřel cestu a předznamenal
uvolnění, které s sebou přinesla šedesátá a pak hlavně sedmdesátá léta. V té době respekt
LGBT komunitě budují i hvězdy hudební a výtvarné scény. Za všechny jmenujme Andyho
Warhola, frontmana skupiny Queen Freddieho Mercuryho, který se proslavil svými
odvážnými kostýmy v klipech a na koncertech, a smělého fotografa Roberta Mapplethorpa,
který svými fotografiemi dodnes vyvolává diskuze a boří hranice stereotypů. V roce 1972 je
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do kin uveden film Kabaret – naprosto přelomové dílo pro celou subkulturu. Snímek v hlavní
roli s Lizou Minnelli, dcerou gay komunitou milované zpěvačky a herečky Judy Garlandové,
vykresluje bohémskou atmosféru meziválečného období a nastiňuje zajímavý milostný
trojúhelník s bisexuálním podtextem. Liza Minnelli se ostatně stejně jako její matka zapsala
nesmazatelně do dějin boje za rovnoprávnost sexuálních menšin.
V devadesátých letech jsou charaktery filmových homosexuální hrdinů propracované a nabízí
komplexnější pohled do života gayů, leseb i transsexuálů. Příběhy dostávají hlubší rozměry a
složitější zápletky. Takovým dílem je britský film Hra na pláč (1992), který na pozadí irskobritského konfliktu rozplétá složitý intimní vztah mezi členem Irské republikánské armády
s katolickým smýšlením a křehkým transsexuálem, do něhož se voják zamiluje. Doprovodnou
píseň k tomuto příběhu nesložil nikdo jiný než excentrický bisexuál Boy George.
Filmy reflektují i tematiku AIDS. Milníkem v historii filmů s gay tematikou a zároveň jedním
z nejlépe přijatých filmů širokou veřejností je snímek Philadelphia (1993) s Tomem Hanksem
a Antoniem Banderasem v hlavních rolích. Dílo dokázalo nejen změnit pohled na vztah dvou
homosexuálů, ale i pozitivně zapůsobilo na do té doby obrovskou diskriminaci vůči lidem
nakaženým AIDS. Tento film spolu s dalšími díly boří mýtus, že by herci kvůli ztvárnění
homosexuálů byli publikem odmítnuti. Tom Hanks stejně jako později Hilary Swanková za
roli ve filmu Kluci nepláčou (1999) získávají Oscara. Fenomenální výkon předvádí i
Leonardo DiCaprio v Úplném zatmění (1995) režisérky Agnieszky Hollandové, který nahlíží
na vztah slavných francouzských prokletých básníků Paula Verlaina a Arthura Rimbauda.
Úhlem moderní společnosti, která stále alespoň na středozápadě Spojených států zůstává i o
sto let později sešněrovaná společenskými konvencemi, jemný cit mezi dvěma muži přibližuje
oscarové drama Zkrocená hora (2005). Film zásadně posouvá vnímání gayů mainstreamovým
publikem. Homosexuální tematika se stala běžnou součástí významných evropských artových
režisérů – od Italů Luchina Viscontiho a Pietra Paola Pasoliniho až po současníky: Francouze
Françoise Ozona a španělského režiséra Pedra Almodóvara.
K otevřenějšímu postoji přispívají i významné osobnosti především módního průmyslu
(Versace, Galliano, Ford, Klein), sportu, filmu i hudby (Martina Navrátilová, Elton John,
Ellen DeGeneresová, Whoopi Goldbergová, Jodie Fosterová, Lindsay Lohanová), kteří se
veřejně hlásí ke své sexuální orientaci. Ženská bisexualita a androgynní vzhled se často
stávají dráždivou přísadou filmů a celkově showbyznysu. Stejně tomu je u homosexuálních
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postav současných komerčních filmů, ve kterých se nejčastěji objevují postavy gayů –
nejlepších kamarádů hlavní nevyrovnané hrdinky (Chilli, sex a samba, Deník Bridget
Jonesové, Svatba mého nejlepšího přítele, Ďábel nosí Pradu a další). Queer témata tedy i dnes
z velké části podléhají zjednodušujícím interpretacím a zkratkovitosti, z čehož opět široká
veřejnost přejímá rámcové stereotypní představy o chování LGBT menšiny. Cenzura patří
minulosti a filmová díla, ačkoliv se, co se týče témat, mnohdy opakují a řeší v zásadě čtyři
klíčové momenty života lidí s menšinovou sexuální orientací – proces hledání, coming outu a
s tím spojené reakce okolí, gay prostituci a hrozbu nakažení AIDS – rozšiřují povědomí o
životě gayů, což je pozitivní. Zatím posledním z tohoto pohledu významným filmem je Život
Adele (2013), který přibližuje příběh dospívající lesbičky. Po celém světě posbíral přes 80 cen
včetně Zlaté palmy na festivalu v Cannes. Tříhodinový film otevřeně zobrazuje jak sexuální
scény, tak nahlíží na každodenní problémy náctileté dívky, která se poprvé zamiluje.
Francouzské drama citlivou a sugestivní kamerou publiku předkládá jednoduchý vzorec
(dokazující), že i lidé s menšinovou sexuální orientací se ve vztazích trápí stejně jako
kdokoliv jiný. Zároveň se dotýká asi nejsložitějšího období v životě – dospívání a poznávání
sebe sama. Tyto motivy se objevují i v české tvorbě, ale samozřejmě až ke konci totalitního
režimu.

3.2 LGBT v českých vizuálních médiích a kultuře
Pro rozklíčování mediálního obrazu Prague Pride je nutné alespoň v obrysech nastínit,
jak se vyvíjelo vizuální zobrazování gayů a leseb v kulturně-sociologickém kontextu naší
země. Posun ve vnímání sexuálních menšin nastal víceméně až po sametové revoluci. „Až do
roku 1989 byli gayové a lesbické ženy v mainstreamových médií neviditelní, pokud pomineme
vesměs negativní reprezentace v různých filmech, jež sloužily pouze jako motivační spouštěče
patologických jednání či problematické charakterové vymezení filmových hrdinů a hrdinek.“53
V devadesátých letech se o zviditelnění problematiky LGBT zasloužila hlavně Česká televize
a to uváděním zahraniční produkce a sérií několika dokumentárních cyklů. Takovým byl i
třídílný esejistický dokument Tabu (1990), jehož hlavním cílem bylo informovat veřejnost o
tom, že homosexualita je vrozená záležitost. V náznacích se této tematiky dotkly i filmy jako
53

Sokolová, Věra. Reprezentace gayů a leseb v mainstreamových vizuálních médiích. In Kout Jan, Rumpel
Aleš, Strachoň Martin (ed.) Mediální obraz leseb a gayů. Středoevropská konference při festivalu Mezipatra
2006. Brno: Stud, 2006, s. 3.
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například Kopytem sem, kopytem tam (režie Věra Chytilová, 1988), Rekviem pro panenku
(režie Filip Renč, 1991), Šeptej (režie David Ondříček, 1996). Prvotina Filipa Renče vypráví
mrazivý příběh o dívce, která se dostane do ústavu pro mentálně postižené, kde se stává
soustavnou obětí drastického týrání pečovatelek, včetně sexuálního zneužívání. Snímek, který
údajně vychází z výpovědí z osmdesátých let, tak chtě nechtě na dlouho dopředu předurčuje
jeden z mnoha stereotypů krutých leseb s násilnickými sklony.
Česká televize roku 2004 nabízí měsíční magazín LeGaTo, jehož koncepce je založená na
propojení LBGT komunity. V magazínu publicistickým stylem diskutuje s hosty o
problémech z osobního života. Výraznější zásah do kulturně vizuální mapy zobrazování gayů
udělá až snímek Venkovský učitel (2007), který se poprvé v českém prostředí otevřeně zabývá
queer

tematikou.

Syrové drama prodchnuté symbolikou tajemství, popírání a dvojaké

identity líčí osud citlivého a jemného učitele (Pavel Liška), který se v prostředí izolovaného
českého venkova ocitá v roli naprostého vyděděnce. Poměrně složitý propletenec vztahů si
získal jak zájem široké veřejnosti, tak filmové kritiky. Snímek Bohdana Slámy ocenila
filmová akademie dvěma Českými lvy. Kvůli agresivnímu a sobeckému chování bývalého
přítele (Marek Daniel) a také faktu, že učitel „svádí a touží“ po svém studentovi celkové
vyznění snímku ale pro gay komunitu není příliš pozitivní. „Nabízí se ovšem argument, že
politicky korektní zobrazení gayů a leseb jako hodných a morálně čistých lidí by na druhou
stranu vyhlíželo příliš schematicky a neuvěřitelně.“54 Ve stejném roce je navíc do kin uvedena
i road movie Pusinky, která otevřeně řeší námět lesbické lásky. Scénáristka Petra Ušelová se
tématu coming outu a stejnopohlavním citům věnuje i ve své televizní tvorbě. Vztah dvou
zamilovaných starších žen, které řeší boj o děti a vyrovnání s bývalým přítelem jedné z nich,
se tak stává součástí divácky veleúspěšného seriálu Ulice. „Některé divačky psaly do televize
dopisy, v nichž se svěřovaly s podobným osudem a děkovaly za možnost identifikovat se
s hlavní hrdinkou. Mladší generace leseb to však odmítala jako vykonstruované drama,
v němž pozdní uvědomění si lesbické sexuální orientace nepůsobí věrohodně.“55
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3.2.1 Česká hudební scéna a klipy
K rozšíření gay tematiky přispělo ale nejen vizuální umění, ale také hudební scéna. V českém
prostředí dlouho neexistoval vzor pro LGBT menšinu. Čeští gayové sice cítili silnou
náklonnost ke zpěvačce Haně Hegerové, které pro ně symbolizovala ztělesnění nezlomné
osudové dámy, stejně jako tomu bylo v americkém prostředí s již zmiňovanou Judy
Garlandovou. Do hudebních textů se tematika homosexuální lásky dostává poprvé v notoricky
známé revoltující písni Láska je láska (zpěv: Lucie Bílá a Ilona Csáková; text: Gabriela
Osvaldová, , hudba: Ondřej Soukup), kterou v roce 1992 doprovází i na tu dobu poměrně
odvážný klip Filipa Renče. Později queer tematice věnují skladbu i populární české a
slovenské skupiny. Nejedná se však o zpovědi ani o protestsongy, společnou mají ale
nadsázku a humor. Po zlegalizování registrovaného partnerství skupina Nightwork natočila
píseň Globální oteplování, ve které se zpívá „Jednoho dne v neděli, když naši za babičkou
odjeli, pátral jsem v mámině šatníku, střevíce padly k mému kotníku… Podívej teplá žížala,
pes i rostlina, vždyť fotosyntéza by bez nás nebyla, venku samci motýlí tulipány pylují,
řekněme si po chvíli. Já jsem gay, jsem gay, jsem teplej. Buď taky gay.“ 56 V klipu k písni se
promítají všechna romantická klišé, ale v celkové pseudosnové atmosféře působí recesisticky.
Ironie zde nemá negativní zabarvení. Skupina naopak písní, již si na koncertech zpívají
fanoušci jednohlasně bez ohledu na sexuální orientaci, přispěla k tolerantnějšímu přístupu
vůči LGBT menšině. A to třeba i pouhým faktem, že se frontmani kapely Dyk a Prachař
v klipu po zinscenovaném svatebním obřadu líbají.

I drsní rockeři rozšířili svůj repertoár o písně věnované queer tematice. Slovenská
kapela Horkýže slíže v písni L.A.G. Song (Lesbian´s and Gay´s song) do určité míry paroduje
stereotypní zobrazování gayů. Klip, který se odehrává v pánských veřejných sprchách, naráží
na absurditu tohoto škatulkování. Slovenští hudebníci si tak neutahují ze samotných
homosexuálů, ale z toho, jaký obraz o nich společnost vytváří – jak přeceňuje jejich jemnost,
ostýchavost a pasivitu. „Poď sem, nech sa s tebou zblížim, poď sem, ja ti neublížim, poď sem,
ja ťa nezbijem, I´m sorry, I´m Lesbian… Poď sem, tu si ku mne hačaj, keď som ťa pozval na
rum a čaj. Stoj! Nechoď nikam! Čo je? Hej! I´m sorry, I´m really Gay.“57 Podobný přístup
aplikuje i česká skupina Tři sestry. Píseň Homosexuál ale naráží na konkrétnější společenský a
mediální problém, a sice to, že slovo homosexuál se stává pro veřejně známé osobnosti
56
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Úryvek z písně Globální oteplování, skupiny Nightwork
Úryvek z písně L.A.G. Song, skupiny Horkýže Slíže
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(především politiky) naprosto zapovězenou formulkou. Ožehavost tématu je médii zbytečně
nafouknutá, ale říct cokoliv proti gayům se rozhodně nenosí.58 Nesmyslnost mediální štvanice
po právu vytváří špatný společenský konsensus, jako by gayové byli nedotknutelní a naprosto
osvobozeni od jakékoliv kritiky. Právě nadřazenost sexuální orientace jako značky a
výjimečnosti reflektují matadoři české hudební scény slovy: „Už je to hotový, dneska v noci
se k nim rovnou dám. Už je to hotový, já rande s bukanýrem u něj mám. Velká šance, konta
v bance a stačí dobrej styk, růžovou lobby znám a chci k ní patřit i já sám. Já už chci být, já
chci být jen homosexuál… Tajný sdružení, spiklenecký pocit prožívám. Chvíle vzrušení, důvod
chuť po moci proč jít k nám. Když se ptáte, mám dost přátel a stačí dobrej styk. Růžovou
lobby znám a už k ní patřím i já sám.“59
Homofobní tendence se pak nejčastěji objevují v hiphopu, tento styl si totiž zakládá na macho
image, s níž se skrze prsty viděná homosexualita rozhodně neslučuje. Nejrůznější označení
pro homosexuály tu figurují často jako nadávka nebo zesměšňující element, který tuto
sexuální menšinu degraduje a vytváří o ní negativní obraz. Jako příklad za všechny můžeme
uvést rapovou formaci Ektor a Enemy: „Jak nechápu, že stojí sjezdovka na poušti, tak
nechápu, jak můžou existovat teplouši. Chlap bez ženský jako mc bez show, ani na minutu za
milion bych to nezkous.“60
Lesbická tematika je na české scéně trochu upozaděná. Když už se náklonnost ženy k ženě
objeví, ať už v klipu, filmu nebo na plakátu, tak téměř vždy potvrzuje zavedený stereotyp –
dvou krásných lesbiček, jejichž provokativní hrátky ve výsledku stejně slouží k potěše
mužského publika. „Být lesba je moderní a přijatelné tehdy, pokud je dotyčná dostatečně
krásná, moderní a má glamour a hlavně když se nakonec ukáže, že není tak docela lesba a je
svolná k sexu s muži.“61 Proto se za přelomový coming out v českém prostředí pokládá
doznání zpěvačky Anety Langerové, která roku 2004 vyhrála první řadu československé
soutěže SuperStar. Mladá zpěvačka svoji lesbickou orientaci potvrdila v rozhovoru roku 2009
a zařadila se tak rázem mezi nejvlivnější lidi LGBT komunity. Langerová zároveň svým
otevřeným přístupem je vzorem pro mnoho mladých lidí.
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3.2.2 Mezipatra
Filmový festival Mezipatra si svým významem pro českou potažmo středoevropskou
LGBT společnost zasluhuje samostatnou kapitolu. Od roku 2000 se z obyčejného promítání
snímků s queer tematikou zrodila kulturní akce překračující nejen rámec hranic České
republiky, ale i hranice LGBT společnosti. Koncepcí festivalu totiž není gaye, lesby a trans
lidi segregovat, ale naopak propojovat odlišné úhly pohledu občanů s menšinovou sexuální
orientací a heterosexuálních diváků. Festival, který vznikl pod názvem Duha nad Brnem,
v moravské metropoli původně jen doprovázel akci Gay Man České republiky 2000. Během
několika let Mezipatra získala na významu, přesunula se do Prahy, ale festivalové ozvěny
probíhají i v dalších městech (Hradec Králové, Český Těšín, Olomouc, Bratislava). Mezipatra
jsou kulturní akcí celospolečenského rozsahu. Doprovodný program tvoří tradičně výstavy,
panelové diskuze s tvůrci nebo významnými představiteli LGBT komunity, dále program
obohacují divadelní představení i koncerty. Pořadatelé ze STUD Brno vyčíslují návštěvnost
posledních ročníků nad dvanáct tisíc diváků. Na mediální podpoře festivalu se podílejí rádia,
celostátní televize i noviny. Vizuální poutače festivalu pak navrhují přední čeští designéři a
grafici (Martin Hrdina, Jan Kolář, Radim Labuda). Každoročně Mezipatra otevírají jiné téma,
které se promítá právě i do symboliky plakátů, úvodní znělky a samozřejmě výběru filmů a
hostů.
V roce 2003 poprvé na Mezipatra zamířili i zahraniční režiséři. Finanční podpora ministerstva
zdravotnictví a kultury se promítla do rozšíření nabídky. Hlavním mediálním partnerem se
stává Česká televize, kterou až v roce 2006 vystřídá Český rozhlas. Festival se profiluje
vizuálně i tematicky. Každý rok vznáší otázky, které hýbou českou společností, a snaží se
leckdy i o změnu legislativy. V roce 2004 se na Mezipatrech objevuje zajímavá tendence
v sebeprezentaci komunity. LGBT menšina sází na notnou dávku nadsázky, když některé
z doprovodných akcí pojmenovává názvy, které v „hetero“ slovníku mají téměř vždy
pejorativní zabarvení. Jako například „Bukobraní“ nebo „Le Buzna Celebré“. Symbolem
festivalu se stal teploměr doplněný mottem „Přijďte se ohřát do kina“. Někteří v tomto kroku
vidí jen snahu se zalíbit nepříliš přátelsky nakloněné heterosexuální společnosti. Svérázný a
černý humor je Čechům blízký a pro LGBT menšinu představuje téměř neodlučnou součást
prezentace. Kolikrát právě jen díky velké míře sebeironie zvládají lidé s odlišnou než
heterosexuální orientací těžké životní situace. V tomto úhlu pohledu mi zrcadlení výrazů,
které povětšinou působí jako nadávky, rozhodně nepřijde jako špatný krok. I přes žertovné
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slovní hříčky plné dvojsmyslů a sexuálního podtextu Mezipatra otevírají prostor k diskuzi i
vážným tématům. V roce 2005 ústřední linií festivalu byla homoparentalita – tedy otázka
osvojování dětí homosexuály a homosexuálními páry, která není dodnes po legislativní
stránce dostatečně právně vyřešena. „V kontextu středoevropských zemí je obdobný projekt
unikátní - zatímco například ve Spojených státech se portréty a příběhy G&L rodičů objevují
v populárních časopisech, u nás gayové a lesby cítí nutnost chránit své děti před homofobií
okolí, a tudíž si volí neviditelnost. Tato skutečnost sama o sobě napovídá mnohé o omezeních,
se kterými se gay a lesbičtí rodiče potýkají.“62
Sedmý ročník Mezipater (2006) se poprvé konal pod patronátem tehdejšího prezidenta
Václava Havla a pražského primátora Pavla Béma. Tento ročník poskytl širokou škálu filmů o
dospívání a problémech v pubertě. Konala se zde také první širší diskuze na téma zobrazování
gayů v mediích. Po konferenci vznikl sborník Mediální obraz gayů a leseb, který představuje
první publikaci, jež se touto tematikou v našem prostředí zabývá. Posun ve vnímání
sexuálních menšin už tehdy vystihuje socioložka Věra Sokolová slovy: „Za prvé, i když je to
stále málo, gayové a lesby jsou na českých plátnech a televizní obrazovce rozhodně více vidět.
Za druhé, kontexty, ve kterých se objevují, se již dlouho zdaleka netýkají pouze lékařských
ordinací a osobních zpovědí, ale posunuly se do rovin komplexních vztahů a příběhů. A za
třetí, prezentace gayů a leseb ve vizuálních médiích se postupně stává na jednu stranu
pozitivní a na druhou stranu komplikovanou, což zabraňuje vytváření jak negativních, tak
oslavných, zjednodušených a plochých obrazů jejich žití a identit.“63
Mezipatra každoročně uvedou přes sto filmů, zorganizují desítky doprovodných akcí.
Návštěvnost festivalu se počítá v desetitisících. Následující ročníky rozkrývaly témata
buřičství, války pohlaví, osobní zpovědi, moci a manipulace, cestování časem nebo vysokého
umění. V rámci Mezipater byly uvedeny i dokumentární počiny předních českých
dokumentaristek Heleny Třeštíkové a Olgy Sommerové (Jsem žena orientovaná na ženy,
2001; Láska včera, dnes a zítra, 2005).
Mezipatra poskytla výraznou platformu pro setkávání lidí nejen uvnitř komunity LGBT, ale i
mimo ni. A právě podobnou atmosféru a přátelský přístup se snaží aplikovat i pořadatelé
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Prague Pride. Podobné filmové festivaly se konají po celém světě. V Evropě mezi první
metropole, které takové festivaly představily svým divákům, patří Kodaň (1986), Milán
(1986) a Paříž (1994). Česká Mezipatra se svým významem a dlouhou tradicí se řadí k top
queer filmovým festivalům v Evropě.
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4. PRAKTICKÁ ČÁST
4.1 Metodologie – analýza mediálních obsahů
Analýza mediálních obsahů je přes desetiletí rozpracovaná technika, která zkoumá
masová média. Metodologie, jimž se věnovaly desítky autorů z celého světa, pomáhají
podchytit tendenční informování o daných společenských skupinách či událostech, které
vedou k vytváření zkresleného obrazu o dané skutečnosti. K analýze mediálních obsahů
můžeme využít hermeneutickou nebo kvantitativní analýzu. Díky metodám obsahové analýzy
můžeme transparentně pracovat s informacemi získanými rozborem sdělení. Postup lze
opakovat a podle McQuaila je tedy nezávislý na autorově rozboru. „Základní postup při
použití této techniky je: 1) zvolit vzorek obsahu; 2) vytvořit relevantní rámec kategorií
vnějších referentů; 3) zvolit jednotky analýzy obsahu; 4) pomocí počítání frekvence zvolených
jednotek obsahu zmiňujících se o relevantních tématech umístit obsah do připraveného
rámce; 5) vyjádřit výsledky jako celkovou skladbu vybraného vzorku obsahu podle frekvence
výskytu hledaných referencí.“64

4.2 Analýza obsahu a mediálního obrazu
Analytická část práce by měla odpovědět na stěžejní otázky o mediálním obrazu
pochodu Prague Pride. Popsat, do jaké míry se tento obraz od prvního konání akce v roce
2011 změnil a nabídnout vysvětlení z jakých důvodů. Otázky typu, jak velký prostor média
poskytují akci Prague Pride a jaké názory v mediích převládají, zodpoví rozbor mediálního
obsahu. Zaměřím se ale i na způsob, jakým bylo o daných událostech v médiích referováno,
jaké obrazové přílohy týdeníky zvolily a v neposlední řadě kterak použité fotografie reflektují
postoje vůči LGBT.
K dosažení co nejobjektivnějších výsledků jsem zvolila kombinaci základních analýz
mediálních obsahů, mezi něž se řadí hermeneutická textová a obrazová analýza a
kvantitativní analýza. Zkoumaná média tak podrobím kvantifikaci mediálních výstupů,
detailnějšímu rozboru textu i obrazu. Hermeneutická analýza umožňuje rozkrýt několik vrstev
v textu a proniknout tak do hlubšího propojení mezi „faktem a hodnotou“, slabinou této
64
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metody je však snížená míra strukturovanosti a objektivity. „Odkrývají se autorské intence a
poukazuje se na specifické argumentační struktury… Tímto postupem je možné analyzovat
pouze několik málo textů, zato z mnoha různých aspektů.“
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Analýzu proto kombinuji i

s kvantitativním přístupem, který nabízí sledovat široké spektrum zkoumaných vzorků
podrobených vysoce selektivnímu procesu.

4.3 Obrazová analýza
Minulé století je fenoménem obrazu, jehož nadvláda rozhodně neskončila ani
s přelomem milénia. Moc obrazového sdělení se stále více diverzifikuje a díky novým
technologiím se mu otevírají další a další platformy. S vynálezem fotografie a vzestupem
filmu v průběhu 20. století se rapidně mění i massmédia. Vliv obrazů na utváření veřejného
mínění stále roste. Obrazy hovoří expresivněji, a tím pádem úderněji. Fotografie se v médiích
nedá odtrhnout od titulku, který ji doprovází. Hodnota významu pak vzniká průsečíkem
významu obrazu a textu. Teprve jejich spojení ukotvuje celkový význam obrazu.66 Na
vykládání významu obrazů má samozřejmě velký podíl prostředí, ve kterém vyrůstáme.
Prostředí, které začíná u úzkých rodinných a sociálních vazeb, ale zastřešuje ho historie a
geografie národa, uvnitř něhož jedinec dospívá. Obrazy jsou nositeli mnoha významů, ale bez
kontextu a znalosti příběhu je interpretuje každý jiným způsobem. Vnímání obrazů je do
velké míry propojeno se zažitými stereotypy a společenskými konvencemi. Na jednu stranu to
byl film, který tyto stereotypy rozšířil mezi širokou veřejnost a do dalších odvětví vizuálních
médií, na stranu druhou to zároveň bylo sedmé umění, které škatulky napříč společností
postupně nabourávalo, až je v některých případech úplně zrušilo.
Z odborných publikací na toto téma nemůžu opomenout Barthese Mythologii, Representation
od Halla, Reading Images: The Grammar of Visual Design od autorů Van Leeuwen a Kressa,
Visual Methodologies od Roseové nebo Metody výzkumu od Trampoty a Vojtěchovské.
Fotografie stejně jako filmový jazyk má své jasné zákonitosti. Celková kompozice, úhel a
velikost záběru, vzdálenosti mezi osobami, jejich postavení, hloubka ostrosti nebo i barvy –
všechny tyto aspekty jsou pro vykládání a rozboru obrazu velice důležité. Díky fotografiím
v médiích přisuzujeme zprávám větší důvěryhodnost. Tento pocit vychází z jednoduché
zafixované premisy, a sice že fotografie na rozdíl od textu nelžou. V obecné rovině platí, že
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tomu, co vidíme, přikládáme větší důležitost než tomu, co slyšíme. Zrak je pro člověka
klíčovým smyslem, proto říkáme „na vlastní oči jsem to viděla“. Dnes ale vůči věrohodnosti
fotografií stále narůstá skepse. Na jedné straně za tím nepochybně stojí zlepšující se
technologické výdobytky v čele s photoshopem a celou řadou jiných postprodukčních úprav,
na straně druhé je to právě nakládání s jednotlivými prvky obrazového jazyka, kterými se
autorovi daří v percipientovi vyvolat kýžený dojem, aniž by si to percipient uvědomoval.

4.3.1 Klíčové prvky v obrazových prostředcích
„Při vzniku obrazového záběru dochází k několikanásobné selekci (Např. k výběru
místa, k určení pozice fotoaparátu, k výběru části skutečnosti atd.). Tyto a další proměnné se
podílejí na konstrukci obrazového záznamu, který skutečnost věrně neodráží, ale společně
s dalšími typy sdělení přispívá k vytváření obrazu o dané události. Vzhledem k podstatě
vnímání obrazových sdělení se vizuálním informacím přisuzuje zejména schopnost emotivního
ovlivnění příjemců a usměrnění jejich nahlížení na zveřejněné informace.“67 Každý detail má
v obraze svoji roli a funkci. V ilustračních nebo reklamních fotografiích se jedná o pečlivě
skládanou mozaiku, jejíž významy je mnohdy pro běžného čtenáře těžké rozklíčovat. Jedním
z nejdůležitějších obrazových prostředků je úhel, kterým je na objekt nahlíženo. Publiku
v zásadě podsouvá manuál, jak se na určitý objekt dívat (klasickým příkladem jsou fotografie
sportovců a politiků z éry Hitlerova Německa, kteří jsou zachyceni vždy ze spodního úhlu a
působí nadpozemsky větší a mocnější). Čelní úhel představuje nejotevřenější postoj a
zapojení do akce. Zároveň ale může poučovat a v zásadě říká „jak se věci mají dělat“. Naproti
tomu velikost záběru vypovídá o vztahu mezi účastníkem a pozorovatelem. Čím detailnější
záběr, tím více se dostáváme objektu pod povrch a detaily navozují dojem blízkosti - pocit, že
se objektu můžeme dotknout, cítit ho. Čím více z obrazu čiší sensualita, tím reálněji působí na
percipienty.68 Naopak oddálený záběr značí sociální odstup. I paleta barev prozrazuje o svém
objektu mnohé. Syté barvy zračí určitou přemrštěnost. Přehnaně exponovaným odstínům
přisuzujeme i přemrštěné významy. Prostor a celková kompozice fotky pak zasazují celou
situaci do kontextu foceného objektu. Vzdálenosti mezi lidmi napovídají nejen o jejich
sociálních vazbách, ale často i postavení.
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Porušováním zafixovaných kódů dochází k posouvání mediálních obsahů. Zažité významy
konfrontovány v nových netradičních souvislostech pak ústí v posouvání stereotypního
vnímání. Jedním z předních fotografů, který pracoval se zneklidňujícími společenskými
aspekty a napětím mezi menšinami, byl Robert Mapplethorpe. Nastavoval stereotypy jejich
vlastnímu odrazu v zrcadle a kritickému vnímání. Mapplethorpe, sám gay, si pohrával
s výzvami. Jeho fotografie budily velké rozpaky, ale často percipient nedokázal ani
pojmenovat, co je na nich tak pobuřujícího. Divák tuší, že něco na fotce nesedí, ale nedokáže
říct co. Jako příklad za všechny můžeme uvést fotografii svalnatého urostlého černošského
basketbalisty Jimmyho Freemana dřepícího „na bobku“, nahého, se skloněnou hlavou, na
které má nasazenou bílou čepičkou (1981).69 Tělo černochů je dodnes v západních médiích
vnímáno jako zdroj síly. Mapplethorpe ho schválně zachycuje v pozici, ve které obnažené tělo
působí najednou křehce a zranitelně. Na základě této fotky čelil její autor obvinění
z fetišismu.
Vzhledem k množství obrazových vzorků ve své práci využiji především komparativní
vizuální analýzy, u které vycházím z kategorizace Trampoty (Metody výzkumu médií, 2010).
Obrazové

materiály

doprovázející

články

v médiích

podrobím

nejprve

rozboru

identifikačních proměnných. Jedná se o technické kódy, které vyjadřují vlastnosti záznamu
vyplývající z podstaty vzniku obrazového sdělení, které jsou ale zároveň významotvorné.70
V tabulkách a grafech pak bude možné sledovat, jak se v letech 2011 a 2013 měnil v rámci
vybraných médií druh záběru, žánr, zdroj i velikost a perspektiva v analyzovaných
fotografiích. Dále statisticky vyhodnotím i obsahové aspekty zkoumaných snímků. Do
obsahových proměnných jsem zařadila následující kategorie – prostředí, reprezentační
procesy, role, míra interakce s diváky, druh aktérů a jejich počet na fotografiích a
v neposlední řadě zobrazování sexuality a celkové vyznění snímku.
4.3.2 Výběr typu médií
Prague Pride reflektovala ve větší nebo menší míře takřka všechna česká média. Pro
svoji práci jsem se ale rozhodla sledovat tři společenské týdeníky, které dávají podobným
tématům více prostoru a doprovází je fotografické přílohy. Téma rozšiřují i o vnější pohledy
odborníků a zdaleka přesahují zpravodajskou funkci klasických deníků. Publicistický vhled
69
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redaktorů a způsob, kterým zpracovávají pochod LGBT menšiny v Praze, dá příležitost
uchopit tuto událost v širších společenských souvislostech. Vybrala jsem si týdeníky Respekt,
Reflex a Týden.
Respekt v čele se svým dlouholetým šéfredaktorem Erikem Taberym je prestižním
společenským týdeníkem, který byl čtyřikrát vyhlášený Unií vydavatelů časopisem roku a
získal mnohá další prestižní novinářská ocenění, včetně Ceny F. Peroutky nebo K. H.
Borovského. Vydává ho vydatelství Economia a.s., kde majoritní podíl vlastní český
podnikatel Zdeněk Bakala. Měsíční náklad Respektu se pohybuje kolem 48 000 výtisků.
V prodejnosti jsou na tom lépe další dva další vybrané týdeníky. Reflex prodá přibližně
91 000 výtisků za měsíc a patří u nás k nejčtenějším médiím svého druhu. V současnosti je
Reflex jednou z vlajkových lodí mediálního domu Czech News Center a.s. a také se může
pochlubit ve své 24leté historii vítězstvími v kategorii časopis roku. Výběr trojice týdeníků
uzavírá časopis Týden vydavatelství Empresa Media a.s. s měsíčním nákladem kolem 57 000
časopisů.71 Všechny tři týdeníky mají i své internetové stránky, které nabízejí ve větší či
menší míře více článků nebo fotogalerií než v tištěné verzi. Články a zejména fotografie z let
2011 a 2013 ve všech třech titulech jsem podrobila detailní analýze. Obsahové jednotky
zaznamenávám číselným údajem, který vyjadřuje četnost fotografií uveřejněných v daném
týdeníku za analyzovaný rok. Sleduji všechny fotografie pojící se s články, které souvisejí s
festivalem Prague Pride.

4.4 Mediální obraz Prague Pride 2011 a 2013
K analýze mediálního obrazu pražského pochodu hrdosti jsem si po nastudování
dosavadních čtyř ročníků vybrala roky 2011 a 2013. První a třetí ročník jsou z pohledu mé
práce nejzajímavější a mediálně nejvýraznější. Zkoumala jsem v obou letech to, kolikrát o
tématu týdeníky Reflex, Respekt a Týden informovaly – jak v tištěné podobě, tak na
internetových stránkách. Vycházela jsem z hypotézy, že větší pozornost na sebe akce strhla
během prvního ročníku konání. Také jsem očekávala, že největšího prostoru se jí dostane na
stránkách Reflexu, který rád budí pozornost ať už kontroverzními fotografiemi na titulní
straně nebo odvážnými a mnohdy spornými texty redaktorů. Oba vybrané ročníky doprovází
silná návaznost na politicko-mediální aféry (kauza Hájek a spor o Putnu), které se
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v souvislosti s Prague Pride dostaly do popředí. Respektive symbioticky protlačily do
veřejného prostoru témata související s LGBT komunitou a Prague Pride samotnou.

4.4.1 Prague Pride 2011 - od 10. do 14. srpna 2011
První ročník Prague Pride, který nabídl přes 80 kulturních akcí, navštívilo až 25 tisíc lidí.
Samotného pochodu hrdosti – tedy vrcholného bodu programu – se 13. srpna zúčastnilo až 5
tisíc demonstrantů. Prahu onu sobotu zaplavily davy lidí ve výrazných barvách, vyzývavých
kostýmech s duhovými vlaječkami v rukou. Na stejný den si Mladí křesťanští demokraté a
Hnutí pro život za podpory Akce D.O.S.T. naplánovali protikampaň Pochod pro rodinu. Sraz
měla i hrstka ultrapravicových radikálů vedených Tomášem Vandasem. Kromě dvou
dýmovnic se ale průvod vedený z náměstí Republiky až na Střelecký ostrov obešel bez
závažnějších potyček. Transparenty s hesly jako Obejmi devianta, Katolické buzny zdraví
Bátoru, Pravda a láska zvítězí nad Kikinou a homofobií, Láska je nad zákon – J. Kristus nebo
Stydím se za prezidenta se prostřednictvím fotek dostaly do povědomí široké veřejnosti.
Souvislosti s motty, která mají homosexuálové dodnes v živé paměti, si hned ozřejmíme.
Prague Pride v roce 2011 nebyla zdaleka prvním pochodem svého druhu v České republice
(více v kapitole Historie českých pochodů hrdosti), ale rozhodně šlo o akci největšího
rozsahu. Tomu odpovídala i kampaň a zájem médií. Spouštěčem přestřelky, která se dostala i
do celosvětových věhlasných novin, bylo rozhodnutí primátora hlavního města Bohuslava
Svobody (ODS) Prague Pride oficiálně podpořit a zaštítit svoji osobou. Reakce z Hradu přišla
záhy. Kancléř prezidenta Petr Hájek vydal 4. 8. 2011 prohlášení, které jako první otiskly
Parlamentní listy a ve kterém tvrdí, že festival homosexuálů je nátlakovou akcí. Homosexuály
označil za deviantní spoluobčany. Zpráva se ten den objevila i na webových stránkách
časopisu Týden, Reflex zareaguje až o dva dny později.72 Respekt až po více než týdnu.
V tištěné verzi přinejmenším nepatřičné výroky kancléře rozebírá šéfredaktor Erik Tabery,
který upozorňuje na tři zcela klíčové problémy. Prvním z nich je fakt, že homosexualita
přestala být lékařsky klasifikována jako deviace v roce 1993, dále že deviace neboli odchylka
se v médiích téměř výhradně pojí s negativním kontextem, a v poslední řadě upozorňuje na to,
jak tyto výroky rozdělují společnost a rozhodně nepřispívají k vytváření tolerantních přístupů
vůči jakýmkoliv menšinám.73
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Hájkovo prohlášení strhne přestřelku nejen mezi domácími politiky včetně prezidenta Klause,
ale zamotá se do ní i třináct zahraničních ambasád a Ladislav Bátora. Ambasády Spojených
států, Rakouska, Belgie, Kanady, Dánska, Estonska, Německa, Nizozemí, Španělska, Norska,
Švédska, Velké Británie a Švýcarska se rozhodly otevřeně podpořit Prague Pride. Zprvu se
zdá, že diplomaté svým vzkazem reagují na Hájkovy výroky a na to, že se hlava státu od nich
odmítla distancovat. Až několik dní po mediálním hurikánu, kdy v mezičase personální šéf
ministerstva školství a předseda iniciativy D.O.S.T. Ladislav Bátora stihne zaslat otevřený
velmi kritický dopis americkému velvyslanci Normanu Eisenovi a Klaus krok diplomatů
označí jako bezprecedentní vměšování se do záležitostí Česka, se ukazuje, že dopis
ambasadorů byl sepsán dříve než Hájek komentoval Prague Pride, a tudíž o žádné vměšování
nešlo.74 Negativních a ostrých reakcí na konto západních velmocí za vyjádření podpory
Prague Pride a komentáře Klause, podle nějž je označení deviant slovem neutrálním, si
všímají i zahraniční média. „Klausova prudká reakce na postoj diplomatů zaujala i takové
listy jako je Washington Post či The Economist. Ten dokonce připomněl, že Klaus podobně
jako třeba Orbán škodí svým zemím. „Chudé země, které potřebují investice a náklonnost od
bohatších států, by měly vylepšovat svůj image a vyhýbat se půtkám. Proto se může zdát
zvláštní, že mnoho politiků v exkomunistické Evropě s jejími roztřesenými ekonomikami a
bezpečností, dělá pravý opak.“75
Politická scéna se rozdělí, ale k věci se vyjadřují i další. Reflex vydává rozhovor s
arcibiskupem Dominikem Dukou.76 O arcibiskupových výrocích ale informují i Týden a
Respekt, který je konfrontuje s názory katolického historika a účastníka Prague Pride Martina
C. Putny. Duka na adresu festivalu vzkázal, že se nedemonstruje za práva menšin, ale jedná se
o propagaci životního stylu, který není „zodpovědný, důstojný ani krásný.“ Naopak na
podporu akce vystoupí legendární tenistka Martina Navrátilová.77 Přímo do průvodu se
z politiků zapojí Martin Bursík (Zelení), Jiří Dienstbier (ČSSD) a Jiří Paroubek, z umělců
například Fero Fenič, Olga Sommerová nebo Petr Čtvrtníček se svojí hrou Prezident
Vykuřpytel. Organizátoři Prague Pride, kteří do médií vypustí i netradiční propagační videa
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s hesly Nebojte se, není čeho, nebo Přijďte na pride, přijďte se seznámit, se tím snaží Prague
Pride zpřístupnit a získat sympatie heterosexuálů.78 Do určité míry se jim to rozhodně
povedlo, protože se do průvodu zapojila nejméně pětina heterosexuálů. Více než třetina
protestujících pak pocházela ze zahraničí. Akci slavnostně zakončily svým vystoupením na
Střeleckém ostrově některé hvězdy české pop music (Helena Zeťová, Leona Machálková,
Tonya Graves, avizované vystoupení Jimmyho Somervilla bylo zrušeno).
Tabulka 1 Výsledky mediálních výstupů o Prague Pride 2011
Počet

Počet článků

Celkem

Počet

Počet

Celkem

článků

v internetové

výstupů

obrazových

obrazových

obrazových

v tištěné

verzi

příloh

příloh

příloh

v tištěné verzi

v internetové

verzi

verzi
Reflex

Respekt

2

6

13

11

21

Rozhovor

3

s Dukou

fototgalerie

1

videa

32
+

1

0

2

5

0

5

30

33

2

45

47

Rozhovor
s Putnou
Týden

2

Rozhovor

se

2

Starým
Celkem

7

videa

+

1

fototgalerie
36

48

18

66

84

4.4.2 Prague Pride 2013 - od 12. do 18. srpna 2013
Tématem třetího ročníku byl coming out – tedy veřejné přiznání ke své sexuální
orientaci. Slogan festivalu zněl Jdeme s barvou ven. Nad akcí opět převzal záštitu pražský
magistrát, tentokrát vedený primátorem Tomášem Hudečkem. Ten spolu s americkým
velvyslancem Eisenem a profesorem Putnou nechyběli na slavnostním zahájení na Piazzetě
Národního divadla. Kvůli povodním bylo již tradiční stanoviště Prague Pride – Střelecký
ostrov – uzavřeno. Americká ambasáda tentokrát svoji podporu festivalu dala na odiv i
vizuálně. Po dobu konání festivalu nasvítila gloriet v zahradě velvyslanectví duhovými
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barvami. Festival doprovázely desítky akcí – řada výstav, divadelních představení, promítání
filmů, diskuzí, ale i uměleckých workshopů, sportovních akcí a programů určených čistě
dětem. Po relativně mediálně klidnějším průběhu Prague Pride v roce 2012 se duhový festival
roku 2013 opět stal rozbuškou hned několika celospolečenských diskuzí. Mezi nejviditelnější
konflikty patří takzvaný spor o Putnu – tedy o Martina C. Putnu, vysokoškolského učitele
historie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, jehož prezident Zeman odmítl přes
návrh Vědecké rady UK jmenovat profesorem. Putna se aktivně účastnil všech Prague Pride a
nekompromisně vystupoval už v roce 2011 proti výrokům Klause i Duky. Rozhodnutí
prezidenta Miloše Zemana nerespektovat návrh akademiků pobouřilo nejen celou vědeckou
obec, ale i politiky a širokou veřejnost. Tento do té doby bezprecedentní čin reflektovaly
všechny analyzované týdeníky. Zatímco Respekt jen formou komentářů a glos, Reflex mimo
jiné toto téma otevřel v rozhovoru s Petrou Paroubkovou, která se v minulých letech se svým
manželem, expremiérem Jiřím Paroubkem, Prague Pride zúčastnila. Paroubková se postojům
Zemana ve zmíněném rozhovoru vysmála. Nejpodrobněji kauzu krok za krokem sleduje
Týden. Vydává na svých internetových stránkách snad všechny články České tiskové
agentury (ČTK), které se tématu jen z části dotýkají. Zemana o zdůvodnění zamítnutí
jmenování Putny profesorem požádá nejprve rektor UK, následuje i premiér Sobotka. Z řad
akademiků se ozývají výzvy k bojkotování slavnostní ceremonie v Karolinu. Zeman nakonec
se jmenováním souhlasí, ale jen za podmínek, že Putnovi nepředá dekret on, ale ministr
školství Fiala, a to nikoliv v tradičních prostorách Karolina, ale jinde. Těžko vysvětlitelných
Zemanových postojů si všímají i aktivisté mimo Českou republiku. „Na každé takové zneužití
moci a posilování předsudků musíme být citliví a protestovat proti tomu. V Česku zareagovala
společnost poměrně ostře a pana Putnu většina lidí a hlavně médií bránila.“79 Celá kauza
nakonec vyústila v návrh zákona, který by do budoucna zprostil prezidenta pravomoce
jmenovat profesory a ta by se dostala do působnosti tří ministrů.
Respekt si kromě této kauzy všímá ale i dalších souvislostí. Mezi ně patří podpora Prague
Pride pivovarem Staropramen, což iniciativa D.O.S.T. odsoudila slovy, že takový sponzoring
„podkopává základy lidské společnosti“. Ve všech médiích se objeví i přesah dění LGBT
menšin ze zahraničí. Francie povolila sňatky homosexuálních párů, a to v atmosféře poměrně
drsných pouličních protestů, kde proti demonstrantům za práva sexuálních menšin policie
použila vodní děla i obušky. V Rusku naopak vchází v platnost homofobní zákon, jehož
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halasná kritika občas zastíní i samotné přípravy olympiády v Soči. Respekt o situaci
v postsovětských zemích diskutuje v rozhovoru s polským politikem a gay aktivistou
Robertem Biedroněm. Reflex nejobšírněji z daných médií reflektuje skutečnost, že
ve dvacetitisícovém průvodu hrdosti byla přítomna poprvé skupinka čtyř pedofilů, kteří
využili pochod k vlastnímu coming outu. Report o anonymním setkání s pedofily nabídl
článek J.X. Doležala, kde autor kromě jiného čtenářům nabídl i bližší pohled na pedofilii a na
lidi, kteří se s ní snaží vyrovnat a žít.
Tabulka 2 Výsledky mediálních výstupů o Prague Pride 2013
Počet článků

Počet článků

Celkem

Počet

Počet

Celkem

v tištěné verzi

v internetové

výstupů

obrazových

obrazových

obrazových

příloh

příloh

příloh

v tištěné

v internetové

verzi

verzi

verzi

Reflex

2

3

6

9

Rozhovor

4

13

26

30

1 video

s Paroubkovou
Respekt

Týden

5

0

6

4

Rozhovor

1 video + 2

s Biedroněm

fotogalerie

0

26

26

0

49

49

1 fototgalerie
Celkem

9

29

38

13

79

92

Z dat posbíraných a zobrazených v prvních tabulkách vyplývá hned několik zajímavých
závěrů. Předpokládala jsem, že největší mediální zájem o Prague Pride se projeví hned během
prvního, úvodního ročníku festivalu, roku 2011. Ukazuje se ale, že tato tendence je patrná
pouze u časopisu Reflex, který v roce 2013 čtenářům předkládá jen poloviční počet článků a
ještě méně fotek. Opačný zájem, jak statistky dokládají, ukazuje týdeník Respekt, který
využívá potenciál webových stránek a v roce 2013 publikuje hned dvě fotogalerie. Jednu
z pražského průvodu a druhou z pochodu hrdosti ve Vietnamu. U časopisu Týden je pak
největší rozdíl mezi tím, jaká témata se probojují do tištěné verze a jaká na webové stránky.
Jako jediné ze zkoumaných periodik nenabízí v tištěné verzi v roce 2011 rozhovor k tématu a
v roce 2013 dokonce v tištěném Týdnu nenajdeme jediný článek ani fotografii vztahující se
k Prague Pride. Vysoký počet článků na internetových stránkách Týdne je pak daný dvěma
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aspekty. Za prvé drtivá většina článků jsou pouze publikované texty České tiskové kanceláře
a za druhé takřka polovinu všech fotek tvoří fotky politiků nebo osobností, které se ke kauzám
kolem Prague Pride vyjádřily (nechybí tedy fotky Klause, Zemana, Bátory, ale mihnou se zde
i rektoři českých univerzit, Putna, nebo tenistka Navrátilová a další).80
Graf 1 Výsledky mediálních výstupů o Prague Pride 2011 a 2013
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Pro úplnost dodávám, že duplicitní články i fotografie, které vyšly v tisku i na internetu
započítávám ve svém měření jen jednou. U Respektu a Reflexu se často texty, které byly
publikovány v tištěných mutacích, objevily i na internetu, ale jen v placené verzi.
4.4.3 Identifikační proměnné
Nejdříve podrobím celkový vzorek 176 fotek rozboru technických kódů, neboli
identifikačních proměnných. Pět základních kategorií nám pomůže zanalyzovat mediální
obraz Prague Pride napříč vybranými periodiky a lety.
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Tabulka 3 Zdroj ve fotografiích referujících o Prague Pride

Původní (uveden autor)

Agentura / Archiv

2011

2013

2011

2013

Reflex

26

12

6

1

Respekt

5

28

0

2

Týden

29

28

18

21

Celkem

60

68

24

24

Zdroj fotografií, které pokrývají události z domácího prostředí je pro společenské týdeníky
prestižní záležitost. Dalo se tedy očekávat, že většina fotek bude pořízena kmenovými
fotografy jednotlivých časopisů. Což se také u všech fotogalerií dělo. Větší nepoměr je znát u
Týdne, kde z valné většiny agenturní fotografie jsou portréty politiků, pořízených z fotobanky
ČTK. Respekt a Reflex využívají svých fotografů nejen pro nafocení reportážních snímků
přímo z místa činu, ale také pro zachycení zajímavých portrétů osobností, jež poskytly
médiím rozhovory.
Tabulka 4 Velikost na fotografií referujících o Prague Pride

Malá

Střední

Velká

2011

2013

2011

2013

2011

2013

Reflex

4

2

21

6

7

5

Respekt

2

2

2

27

1

1

Týden

12

12

35

37

0

0

Celkem

18

16

58

70

8

6

Velikost fotografií jsem počítala v tištěných vydání na počet sloupců. Střední je do čtyř až
pěti sloupců, které ale nejsou ve všech periodikách stejné. Fotografie přesahující svým
rozměrem do druhé stránky, pak označuji jako velké. Do středních řadím drtivou většinou
fotografií na internetu. Výjimku tvoří pár snímků publikovaných na Týden.cz. U některých
článků kromě úvodní fotografie zpestřují text i fotky vložené mezi odstavce, které spadají do
malé velikosti. Reflex dokonce tematiku Prague Pride promítl na svoji titulní stranu.
Aranžovaná fotografie expremiéra Jiřího Paroubka, na níž má make-up a je stylizovaný do
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role havajské tanečnice, otevírá 33. číslo v srpnu 2011.81 Reflex tím naráží na otevřenou
Paroubkovu podporu průvodu hrdosti, kterého se zúčastnil. Reflex i Respekt velké fotky
přikládají k rozhovorům s osobnostmi. Reflex zachycuje zajímavě a ve velkých formátech
arcibiskupa Dominika Duku, Respekt historika a antropologa Martina C. Putnu.
Tabulka 5 Záběr na fotografiích referujících o Prague Pride

Detail

Polocelek

Celek

2011

2013

2011

2013

2011

2013

Reflex

2

1

11

6

19

6

Respekt

1

2

3

13

1

15

Týden

14

13

17

14

16

22

Celkem

17

16

31

33

36

43

Záběr na fotografiích prozrazuje do určité míry vztah k tématu. Ale vzhledem k rozsáhlému
vzorku fotografií a povaze námětu bych si netroufala předem odhadovat, co bude více
převažovat. Pro udržení pozornosti diváka při prohlížení fotek ale soudím, že by se záběry
měly střídat. Reflex a Respekt jsou, co se týče poměru polocelků a celků, vyrovnané. Oproti
prvním dvěma tiskovinám Týden využívá daleko více detailů, které se do vysoké míry pojí i
se zobrazováním politiků. Jedna ilustrační fotka mi přesto utkvěla v paměti. Jedná se o
detailní záběr polibku dvou dívek. Záběr není z pochodu, ale funguje pouze jako ilustrační
snímek (z placené fotobanky Profimedia). Oproti ostatním fotkám se vymyká nejen blízkostí
aktérek, ale i svým námětem. K tomu se ale dostaneme později.
Tabulka 6 Perspektiva na fotografiích referujících o Prague Pride

Přímá

Nadhled

Podhled

2011

2013

2011

2013

2011

2013

Reflex

2

7

15

3

15

3

Respekt

0

7

2

14

3

9

Týden

10

6

18

33

19

10

Celkem

12

20

35

50

37

22

81

Viz. Obrazová příloha 4; Reflex, 2011, roč. XII, č. 33
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Tabulka 7 Žánr na fotografiích referujících o Prague Pride

Portrét

Reportáž

Ilustrační foto

2011

2013

2011

2013

2011

2013

Reflex

8

3

20

6

4

4

Respekt

3

1

0

28

2

1

Týden

24

17

18

31

5

1

Celkem

35

21

38

65

11

6

Perspektiva spolu s žánrem vypovídají z mého pohledu o mediálním obrazu Prague Pride
možná nejvíce. V souvislostech si lze totiž všimnout, že vysoký počet portrétů doplňuje
podobný počet snímků s přímou perspektivou. Samozřejmě neplatí to stoprocentně. Objevují
se portréty politiků z podhledu i nadhledu. Jeden příklad za všechny, který asi nejpůsobivěji
demonstruje sílu perspektivy a zkresluje vnímání osoby na portrétu. Jedná se o portrét
Ladislava Bátory, který se objevil v tištěném časopisu Týden v roce 2011.82
Graf 2 Perspektiva ve fotografiích, Praque Pride 2011 a 2013
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Zajímavé korelace jsem vypozorovala i u reportážních fotek, mezi kterými převládá polocelek
nebo celek, ale perspektiva přímá je často nahrazena nadhledem u záběrů na dav, a
podhledem u jednotlivců nebo menších skupinek. Této poslední kombinace hojně využívá na
82

Viz. Obrazová příloha 5; Týden, 2011, roč. XVII., č. 33, s. 58.
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snímcích fotografka Lucie Pařízková, která pro Týden nafotila Prague Pride 2011. O dva roky
později fotograf Martin Valeš pro stejný titul a stejnou měrou ve své obrazové reportáži snímá
účastníky průvodu z nadhledu. Nejvíce přímé perspektivy se z reportážních fotografií
objevuje na fotkách Stanislava Krupaře, který zachytil pro Reflex atmosféru Prague Pride
2011. Hned čtyřikrát se na jeho 19 reportážních fotkách z duhového průvodu jako hlavní
objekt objevil muž v masce Václava Klause, který se stal dominantou a symbolem první
Pride. Vzhledem ke zpolitizovanému pozadí celé události, pak spoře oděný tanečník na
alegorickém voze s maskou tehdejšího prezidenta vyzývající k bujarému veselí vzbuzoval
zákonitě úsměvy na tvářích. V roce 2013 se pak podobným terčem posměchu stal ruský
prezident Vladimir Putin, jehož tvář s make-upem se také objevila na hlavě figuríny. Tu na
své fotografii zachytil fotograf Respektu Matěj Stránský.
Graf 3 Žánr ve fotografiích, Praque Pride 2011 a 2013
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Ilustrační fotografie využívají všechny tři týdeníky minimálně. Fotografie u článků se vždy
autenticky pojí s tématem. Odchylku přináší rok 2013 a časopis Reflex, který nejenže událost
celkově „vypustil“ a nenabídl žádnou fotogalerii, ale i z použitých obrazových příloh tvoří
celou třetinu právě ilustrační fotografie, což je u média tohoto typu přinejmenším zarážející.
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4.4.4 Obsahové proměnné
Nyní fotografie podrobím obsahové analýze. Co fotky referující o Prague Pride zobrazují,
jaké je jejich vyznění a do jaké míry zobrazují sexualitu? 176 fotografií jsem zpracovala do
sedmi základních tabulek, které se na dané otázky pokusí odpovědět.
Tabulka 8 Prostředí na fotografiích referujících o Prague Pride

Interiér

Exteriér

2011

2013

2011

2013

Reflex

10

6

22

7

Respekt

4

2

1

28

Týden

19

22

28

27

Celkem

33

30

51

62

První základní kategorií je rozdělení prostředí. Exteriér v obou letech převládá logicky
vzhledem k počtu reportážních fotografií z průvodu. Ilustrace, komiks, nebo oficiální plakát
Prague Pride počítám do interiérového zobrazení. Překvapila mě vysoká míra portrétů, které
se fotily ve venkovním prostředí. To je případ, Duky, Putny i Biedroně. Naopak Paroubková
jako jediná byla nafocená v domáckém prostředí, a to konkrétně v posteli. Snímky z interiéru
se týkají několika fotografií, které zachycují návštěvníky výstav, které byly součástí
doprovodného programu. Týden roku 2013 přináší i jako jediné médium fotografii z diskuze
Prague Pride, nebo dva obrázky z vysokoškolského prostředí, které reflektují průtahy se
jmenování

M. C. Putny profesorem například plakáty ve školách se slovy Akademické

svobody mi nejsou Putna. Respekt postavu Putny do své obrazové přílohy promítl fotkou
z pochodu, kdy vysokoškolský profesor nese transparent s nápisem Všichni jsme děti boží.
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Tabulka 9 Reprezentační procesy na fotografiích referujících o Prague Pride

Narativní

Konceptuální

2011

2013

2011

2013

Reflex

22

7

10

6

Respekt

1

28

4

2

Týden

24

31

23

18

Celkem

47

66

37

26

Graf 4 Reprezentační procesy na fotografiích, Prague Pride 2011 a 2013
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Transparenty ostatně k vyprávění příběhů a komentování událostí využívají na svých fotkách
všechna média. Nejvíce pak časopis Týden. Všechna média ale zachycují nejen hesla
účastníků pride, ale i těch, kteří proti pochodu LGBT komunity demonstrují. Značně samolibě
působí časopis Reflex, který v roce 2013 v rámci svých pěti snímků z průvodu, na třech z nich
zobrazuje svého redaktora J.X.Doležala, jehož transparent Souložím s holkama sice přináší
v rámci reportáže neotřelý pohled na věc, ale v rámci celkového kontextu upozaďuje
podstatnější záležitosti.
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Tabulka 10 Role na fotografiích referujících o Prague Pride

Aktér

Cíl

2011

2013

2011

2013

Reflex

20

7

12

6

Respekt

0

20

5

10

Týden

23

20

24

29

Celkem

43

47

41

45

Transparenty tvoří jen část narativních fotografií, které ve všech časopisech a obou letech
dominují nad konceptuálními fotografiemi. Kategorie reprezentačních procesů společně
s kategorií role vytvářejí uchopitelnější představu o mediálním obrazu Prague Pride. V
některých ohledech se konceptuální fotka s rolí cíle prolíná – klasickým příkladem jsou
fotografie politiků, které nevyprávějí žádný děj a postava je na nich zachycena pouze jako
objekt. Tento způsob najdeme nejčastěji u Týdne. Naopak Respekt na rozdíl od Reflexu a
Týdne kombinuje nezřídka kdy narativní fotografie, na kterých se v centru dění ocitají lidé
vystupující jako cíle, nikoliv jako aktéři, jak je tomu nejčastěji u reportážních fotek z průvodu.
Respekt tak v roce 2013 navozuje atmosféru skrytého pozorovatele, před nímž se objekty
nepředvádí – afektovanými gesty, transparenty, tanečky, ale chovají se mezi sebou přirozeně,
aniž by věnovali pozornost okolí a tušili, že na ně míří hledáček objektivu.
Tabulka 11 Aktéři na fotografiích referujících o Prague Pride

Ostatní

LGBT komunita
2011

2013

2011

2013

Reflex

22

5

10

8

Respekt

1

30

4

0

Týden

20

29

27

20

Celkem

43

64

41

28

Z tabulky o aktérech figurujících na fotografiích asi nejvíce překvapí, že Týden v roce 2011
navzdory dvěma fotogaleriím přehlušil svoji obrazovou přílohu fotkami lidí, kteří s LGBT
komunitou nemají nic společného. Tento trend je dost citelný i v roce 2013. Naprostým
protikladem je v tomto směru časopis Respekt, jehož jediná fotografie v roce 2013
doprovázející tematiku pražského LGBT festivalu nezobrazuje nikoho, kdo by sám s LGBT
59

komunitou neměl co do činění. Klesající zájem o událost Prague Pride můžeme v této tabulce
pozorovat především u časopisu Reflex. Tento poměr článků a fotek se v roce 2013 zásadně
obrací v neprospěch průvodu hrdosti.
Graf 5 Aktéři na fotografiích, Prague Pride 2011 a 2013
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V celkových číslech, ale rok 2013 díky fotogaleriím na serveru Respekt.cz jasně vítězí v
zobrazování aktérů z LGBT komunity.
Tabulka 12 Interakce s diváky na fotografiích referujících o Prague Pride

Přímý pohled

Zepředu

Z profilu

Zezadu

2011

2013

2011

2013

2011

2013

2011

2013

Reflex

5

2

19

11

7

0

1

0

Respekt

3

5

2

19

0

3

0

3

Týden

9

8

35

29

3

9

0

3

Celkem

17

15

56

59

10

12

1

6

Ve všech třech titulech je poměrně vysoká míra interakce s diváky. Snímky zobrazující dění
zepředu tvoří oba roky více než dvě třetiny všech fotek. Přímý pohled, se vyskytuje takřka
vždy u autorských portrétů pořízených pro rozhovor v daném médiu. Naopak konceptuální
fotografie politiků často pohled do očí postrádají.
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Graf 6 Interakce s diváky na fotografiích, Prague Pride 2011 a 2013
70
60
50
Přímý pohled

40

Zepředu
30

Z profilu
Zezadu

20
10
0
2011

2013

Oční kontakt s fotoaparátem se vyskytuje i u reportážních snímků přímo z průvodu. Skupiny i
jednotlivci občas novinářům pózují, ale ve většině případů působí tyto fotografie jako
momentky. Jednu z nejvyvedenějších fotek zachycující atmosféru slavnostního zakončení
průvodu publikoval Reflex.cz v roce 2011. Zajímavá kompozice dívky natahující do plic
cigaretu v levé části fotky spolu s tanečníky v druhém plánu a pravé části fotografie působí
nenuceně a snad nejlépe vypovídá nejen o dění na Střeleckém ostrově, ale i o samotné akci a
jejích účastnících.83 Týden oproti svým konkurentům věnuje více prostoru odpůrcům Prague
Pride, tedy lidem kráčejícím v průvodu Pochod pro rodinu. Z těch si fotograf Týdne Martin
Valeš vybral v roce 2013 dvakrát přímý oční kontakt s dítětem.84 V rámci celé fotogalerie
působí tento element zvláštním dojmem, který zde ale má své místo. O dětské adopci a
rodinném životě gayů a leseb proběhla ve veřejných médiích diskuze již několikrát. Trochu
nepatřičně ale v těchto případech působí právě pohled do objektivu, který sice dítě staví do
středobodu zájmu, ale vzhledem k věku, a společenským pravomocem z něj činí jen
bezmocný objekt, potažmo nástroj propagandy.

83

Viz. Obrazová příloha 6; Reflex [online]. 2011 [cit. 2014-12-17]. Dostupné z:
http://www.reflex.cz/clanek/zivot-a-styl/42913/fotogalerie-v-pruvodu-prague-pride-se-objevil-pravy-paroubek-inepravy-klaus.html
84
Viz Obrazová příloha 7 a 8; Týden [online]. 2013 [cit. 2014-12-17]. Dostupné z:
http://www.tyden.cz/fotogalerie/obrazem-prague-pride-prehlidka-hrdosti-a-otevrenosti_6475/

61

Zvláštní kapitolu činí i fotografie, na nichž jsou postavy zády k objektivu. Ve většině případů
se jedná o normálně oblečené lidi prohlížející si výstavu. Zajímavou výjimku činí z podhledu
focená záda účastníka pochodu s trpícím výrazem Ježíše na tričku.85
Tabulka 13 Počet postav na fotografiích referujících o Prague Pride

Jedinec

Dvojice

Skupina

2011

2013

2011

2013

2011

2013

Reflex

17

7

4

1

11

5

Respekt

5

3

0

5

0

22

Týden

23

23

9

4

15

22

Celkem

45

33

13

10

26

49

Z výsledků tabulky o počtu postav na snímcích vyplývá, že zatímco v roce 2011 převládaly
fotografie jednotlivců, v roce 2013 vedou fotky skupin. Nejzajímavější podkategorii pro mě
představují dvojice, kterých bych čekala vzhledem k tématu i zálibě provokovat ze strany
některých médií více.
Graf 7 Počet postav na fotografiích, Prague Pride 2011 a 2013
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Viz. Obrazová příloha 9; Reflex, 2011, roč. XII, č. 33
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Rozhodně stojí za zmínku fakt, že zatímco muži dominují na skupinových reportážních
fotografiích, na snímcích dvojic jsou ženy a muži zastoupeny rovnoměrně. Dalo by se
polemizovat o tom, jestli lesbických párů není více, ale v četných případech fotografie
z průvodu nezobrazuje pouze dvojici, ale celou skupinu lidí. Do podkategorie dvojic jsem
řadila fotografie, kde pár celé fotce dominoval. Muži jsou ale ve dvojicích zachycováni jiným
způsobem, než ženy, které spolu tančí, sedí na lavičce, nebo si dávají polibek. U mužů se
jedná o fotky dvou politiků, nebo demonstrantů držících z každé strany transparent.86
Fotografie, které by vyjadřovaly bližší partnerský vztah, tak jako tomu je u žen, existují
minimálně. Naopak se objevují zajímavé snímky (hlavně ve fotogalerii Respektu 2013), na
nichž je dvojice mužů vyfocena v netradičních pózách. Dva příklady za všechny – gay ve
šmoulím převleku sahá mezi nohy smějícímu se Asiatovi, nebo muž fotící si jiného téměř
nahého muže v SDMS postroji. Oba jsou k objektivu zády.87
Tabulka 14 Nahota (sexualita) na fotografiích referujících o Prague Pride

Ano

Ne

2011

2013

2011

2013

Reflex

6

2

26

11

Respekt

1

8

4

22

Týden

6

2

41

47

Celkem

13

12

71

80

Tím už jsem se dotkla předposlední kategorie, která si všímá sexuality a nahoty zvěčněné na
fotkách. Největší zastoupení takových snímků bych čekala u bulvárněji laděného Reflexu,
nebo i Týdne. Beru-li v potaz počet všech obrazových materiálů a fotografií, na nichž se
objevuje nahota nebo vyzývavá sexualita, tak jich takových nejvíce najdeme v Respektu v
roce 2013. Celkové vyznění ani těchto fotografií ale nepůsobí vulgárně natož negativně.

86

Postrádalo smysl vytvářet zvlášť kategorii mužské a ženské dominance v obrazových přílohách, jednak
protože na skupinových fotografiích by to představovalo příliš sporný bod a za druhé se jedná také o případy
fotek zobrazující transgendery a crossdresery, které jsou z tohoto úhlu pohledu také těžce zařaditelné.
87
Viz. Obrazová příloha 10, Respekt [online]. 2013 [cit. 2014-12-17]. Dostupné z: http://respekt.ihned.cz/c160442630-prague-pride-2013
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Tabulka 15 Vyznění fotografií referujících o Prague Pride 2011

Pozitivní

Negativní

2011

2013

2011

2013

Reflex

30

13

2

0

Respekt

5

30

0

0

Týden

46

49

1

0

Celkem

81

92

3

0

U festivalu oslavujícího pestrou škálu lidské sexuality se v celku počítá s tím, že fotografové
využijí potenciálu a atraktivity tématu. Nepřekvapilo by mě, kdyby se v celkovém součtu
objevilo více fotografií s celkovým záporným vyzněním. Z Prague Pride jsem označila za
negativně působící fotografii pouze skupinový obrázek rozčílených neonacistických
demonstrantů zabíraných z podhledu, kteří stojí nedaleko od policejních těžkooděnců. Reflex
dvakrát použil nelichotivé fotky Klause a Duky, na nichž se oba muži kousají do spodního rtu
a působí tak poněkud hloupě, a to i bez kontextu, který byl vůči oběma značně kritický. Proto
jsem obě fotografie zařadila do kolonky snímků s negativním vyzněním. Rok 2013 je pak
zcela korektní ve všech týdenících, alespoň co se obrazových příloh souvisejících s Prague
Pride týče.
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5. ZÁVĚR ANALÝZY
Analýza přinesla hned několik překvapivých výsledků. Navzdory očekávání se
ukazuje, že více fotografií k tematice Prague Pride média nabídla v roce 2013. Neplatí to ale u
počtu článků. Jako jediný ze zkoumaných týdeníků stoupající tendenci v čase vykazuje v
tomto ohledu Respekt. V roce 2011 je až zarážející, jak Prague Pride tento týdeník přešel
takřka bez povšimnutí, a to nejen obrazově, ale také obsahem. Naopak opadající zájem je
oproti prvnímu ročníku znát u Reflexu, který příliš neřeší zpolitizovanou kauzu okolo
jmenování Putny tak jako ostatní média, ale prostor věnuje Paroubkové, pedofilům a
v neposlední řadě i svéráznému pohledu redaktora Doležala. Ten bez skrupulí a velice
subjektivně vylíčí odpůrce Prague Pride jako „buzeranty“. Na stránkách Reflex.cz je rozhovor
s nimi publikován na videozáznamu. Ve srovnání let 2011 a 2013 se potvrzuje tendence
opouštět tisk a vydávat články více na internetu. Své webové podoby v tomto směru nejvíce
využívá Týden, jehož online verze jako jediná není placená. Kvalita a kvantita článků se ale
v drtivé většině rovná textům vydaným ČTK. Tomu odpovídají i nezáživné doprovodné
fotografie. Kdo by čekal od Respektu a Reflexu podrobný reportážní cyklus fotografií
v tištěných podobách týdeníků, ten by se také mýlil. Reflex pěti fotografiemi z průvodu v roce
2011 a třemi fotkami z roku 2013 alespoň poskytl svým čtenářům vhled na obě události. A to
jako jediný z daných tištěných médií. Očekávala jsem větší zájem o toto společensky i
obrazově vděčné téma, ale Týden nevydal ani v jednom roce v tištěné verzi jedinou fotografii
z průvodu. Respekt jednu, a to v roce 2013.
Ze snímků uveřejněných na webových stránkách vybraných týdeníků je cítit touha po senzaci.
S podivem je, že nejvíce obskurností v rámci jedné fotogalerie bychom našli na Respekt.cz
v roce 2013. Naopak nejvíce vyváženě s přihlédnutím ke složení účastníků Pride působí
fotogalerie Reflex.cz z duhového průvodu 2011. Zatímco Respekt se soustředil zejména na
účastníky v kostýmech, či naopak na polonahé muže přepásané pouze koženými popruhy,
Reflex nabízí širší spektrum fotografií návštěvníků. Je třeba dodat, že v závěrečném průvodu
Prague Pride šlo výstředně oblečených lidí méně než desetina.
Z obrazových příloh referujících o Prague Pride je také patrné, že média jinak zobrazují lesby
a jinak gaye. Zatímco fotky dvou žen dávajících si pusu nebo držících se za ruku najdeme
napříč všemi týdeníky, gaye v podobných polohách uvidíme jen velice zřídka. Muži se
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objevují společně na skupinových fotografiích, které více méně zavdávají podnět
k prohlubování stereotypu – gayů jako promiskuitní sexuální menšiny.
Kapitolu samu pro sebe představují portréty a fotografie, na kterých je zachycený pouze
jedinec. Kromě Respektu 2013 je jejich počet v jednotlivých časopisech vždy nejvyšší.
Výrazný rozdíl v práci s portrétní fotografií je znát v tištěných verzích časopisů Reflex a
Respekt oproti internetovým stránkám Týden.cz. Ty využívají k článkům portrétní fotografie,
ale často se jedná o snímek z fotobanky nebo archivu – tím pádem nijak nevyjadřující vztah
k tématu Prague Pride.
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ZÁVĚR
Práce si kladla za cíl zmapovat mediální obraz Prague Pride v kontextu tuzemského
významu. Obraz LGBT komunity jsem se snažila zasadit ale i do kontextu světových událostí,
jež bezpochyby měly vliv i na utváření sexuálních menšin v České republice. Obzvlášť konec
20. století a přelom milénia znamenají pro hrdost lidí s menšinovou sexuální orientací značný
posun a bez nadsázky nový začátek, alespoň co se přístupu široké veřejnosti týče. Nemalou
měrou k tomu přispěly i duhové průvody včetně Prague Pride a samozřejmě média. A právě
jejich vzájemný vztah, který byl na první pohled plný stereotypů a klišé, prostupuje celou
prací. Od mediální fascinace jinakostí až po fascinaci silou mediální odezvy a háklivosti na
pro některé stále těžko stravitelné téma. Na jednu stranu v práci několikrát zazní, že v očích
světa působí Česká republika včetně své Prague Pride jako vysoce liberální země, na stranu
druhou konflikty, které se u příležitosti konání Prague Pride strhly, toto označení
přinejmenším rozporují a shazují.
Práce v několika tematických blocích vysvětluje základní pojmy, dějinné návaznosti a to
z pohledu jak legislativního, tak vizuálně kulturního na postavení gayů a leseb ve světě i u
nás. Obšírné nastínění problematiky LGBT menšiny jsem pak zcela zužitkovala při
kvantitativní obrazové mediální analýze festivalu Prague Pride 2011 a 2013 ve třech
vybraných společenských týdenících Reflex, Respekt a Týden.
První a třetí ročník Prague Pride byly silně provázané s mocenskými a politickými tlaky, které
se v mediálním obrazu odrážely více, než bych čekala. Fotky politiků, osobností z veřejného a
kulturního života byly přinejmenším první rok s fotkami LGBT komunity početně takřka
vyrovnané. Netáhl tedy obraz, ale titulek. Jako by si vizuální potenciál Prague Pride média
uvědomila až během dalších ročníků. Stereotypy zjednodušeného zobrazení homosexuálů,
lesbiček, trans lidí se také nenaplnily v plném měřítku.
Obrazová a obsahová analýza všech 86 článků, 176 fotek a 7 videí mi umožnila důsledně
sledovat souvztažnosti mezi jednotlivými obrazovými prvky a obsahy článků. Porovnat
reportážní styly výsadních kmenových fotografů daných týdeníků a zhodnotit i jejich dopad
na mediální obraz LGBT komunity. Z obrazové analýzy pak například vyplývá, že
zobrazování sexuality hrálo v prezentaci Prague Pride poměrně zanedbatelnou roli a fotek
s negativním vyzněním je naprosté minimum. Vybrané týdeníky Reflex, Respekt a Týden
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poměrně objektivně střídaly ve svých reportážních cyklech jak perspektivu, žánr, záběr i
počet a druh aktérů. Relativně nezaujatě vzhledem k účasti na Prague Pride a protestních
akcích čtenář získal vhled jak mezi řady rozjásaných lidí s duhovou vlajkou, tak i do hloučku
demonstrujících s transparenty hlásajícími ohrožení tradičních rodinných hodnot a morálky
„neslučitelné se základními sociálními a kulturními vzorci západní civilizace.“88 Vzhledem
k dějinnému vývoji jsou ale narážky na západní civilizaci poněkud liché, protože ve většině
vyspělých západních zemí, mají homosexuálové stejná práva jako heterosexuálové. Stejné
argumenty používají odpůrci průvodů hrdosti dodnes, ačkoliv žádný rozpad tradičních hodnot
se ani po sedmi letech pořádání průvodů v Česku nekonal. Během letošního ročníku Prague
Pride (2014) situaci s výstižnou ironií okomentoval novinář Jindřich Šídlo na sociálních
sítích: „Na Letný nějaký veselý lidi tancujou a pijou u toho pivo. Z toho se tradiční rodina
vzpamatuje jen těžko.“89
O festivalu Prague Pride se dá bez přehánění hovořit jako o akci celospolečenského významu.
Nejen kvůli mediálnímu ohlasu a návaznosti na politické postoje nejvyšších představitelů
státu, ale také vzhledem k ekonomickým a kulturním dopadům. Prague Pride skrze své
iniciativy bojuje za vylepšení postavení sexuálních menšin, a jak je i z mé práce patrné,
legislativní bitvy nejsou zdaleka u konce. I proto se v této záležitosti angažuje bezpočet
mediálně známých osobností, i proto vyvolávají témata kolem LGBT komunity stále vášnivé
diskuze. Naposledy kolem práva na osvojení dětí homosexuálními páry, za které se postavila i
česká ombudsmanka Anna Šabatová.

88
89

Viz Volný, Švajner, Krešne, Rosenhöfer, Červenka, Chvorinov, Vrtík 2008-06-01: online
Jindřich Šídlo, Twitter, 16. srpna 2014
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SUMMARY
The work aimed to extensively map the media image of Prague Pride in the context of
domestic. I also tried to match the image of the LGBT community among the world events
that undoubtedly had an influence on shaping Czech sexual minorities. Especially the end of
the 20th century and the turn of the millennium marks for the LGBT minority a moment,
when they could proudly raise their head. Prague Pride is a major shift and, without
exaggeration, a new beginning in the relationship between Czech public and this minority. It
was predominantly the contribution of the media, which at first sight seems to be full of
stereotypes and clichés. The relationship between LGBT, Prague Pride and media - and their
koexistence is a main frame of this work. From the media's passion for otherness to the
fascination for media power, even if it concerns for someone highly tabooed topic.

From one point of view, we could hear several times in this thesis that in the eyes of the
world, the Czech Republic has a reputation as a highly liberal country, on the other hand,
conflicts that have surfaced due to Prague Pride contradicts the statement.

The thesis divided in several thematic blocks explains the basic concepts of historical
continuity of gay and lesbian status from the legislative and cultural perspectives. Consistent
explanation and media background of the LGBT situation were useful in the quantitative
image analysis of the festival Prague Pride 2011 and 2013. Media images were analyzed in
three selected social weeklies: Reflex, Respekt and Týden.

The first and third year of the Prague Pride were strongly linked to the political pressures. The
media reflected the outgoing situation more than I expected. Media coverage of the first year
was almost balanced by photos of politicians, personalities from public and cultural life and
photos of LGBT itself. It was not the image - which was supposed to draw attention - but just
the headline. It seemed that the media had realized the visual potential until next year. The
stereotypes simplified view of homosexuals, lesbians, transgender people also did not
materialize in full scale.

Image and content analysis of 86 articles, 176 photos and seven videos allowed me to
consistently monitor the correlation between visual elements and content of the articles. I
compared the styles privileged by reportage photographers of the weeklies and assessed their
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impact on the media image of the LGBT community. For example, image analysis then
suggests that sexuality played in the representation of Prague Pride a relatively minor role,
and photos with the negative tone were hard to find. Selected magazines Reflex, Respekt and
Týden in their reportage photo cycles quite objectively have alternated different types of
visual perspectives, genres, shots and number of person on photos. Relatively unimpressed
with respect to the participation of Prague Pride and protest actions, the reader gets an insight
into both the rows of cheering people with the rainbow flag, as well as into the crowd of
demonstrators with banners warning against destruction of traditional family values and
morality "incompatible with the fundamental social and cultural patterns of Western
civilization." With hindsight we can see that these arguments have no stable basis. In most of
the developed western countries, homosexuals have the same rights as heterosexuals. The
same arguments are used by opponents of gay prides till today, although no breakdown of
traditional values even after six years in the Czech Republic ever happened. During Prague
Pride 2014, Jindřich Šídlo, a journalist, commented on the situation with concise irony: "On
Letna Park some funny people are dancing and drinking beer. A traditional family will hardly
recover from it. "

We can speak about festival Prague Pride without exaggeration as a society-wide important
event. Not only because of the media response reflected by highest state representatives, but
also thanks to economic and cultural impacts. Prague Pride through its initiatives struggles for
improvements of sexual minorities, because legislative battles are far over from reaching the
final goal. Therefore in this matter we can find a lot of media celebrities involved. The themes
about LGBT community still provoke passionate discussions. Recently an adoption of the law
and the possibility to adopt children by homosexual couples - has been supported by the
Czech Ombudsman Anna Šabatová.
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