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Anotace 

Práce v teoretické části vymezuje základní pojmy týkající se nejen homosexuální menšiny, 

ale i dalších sexuálních minorit a mapuje historický a společenský vývoj především 

českých gayů a leseb od konce 19. století po současnost. Na základě studia vybrané české 

literatury, která se věnuje dějinám homosexuality, autor této práce předkládá první 

dochovanou zmínku o lidech s minoritní sexuální orientací na území českých zemí, popi-

suje jejich situaci za první republiky, v období druhé světové války a za totality. Podstat-

nou část věnuje spolkům a hnutím, které se po roce 1989 mohly legálně zakládat, a před-

kládá i seznam nejrůznějších rozhlasových a televizních pořadů a tištěných periodik. Práce 

zároveň uvádí konkrétní milníky, které v Československu a následně České republice 

vedly od odstranění homosexuality ze seznamu nemocí, přes přijetí zákona o registrova-

ném partnerství až po kampaň za stejnopohlavní sňatky. Analytická část se věnuje charak-

teristice Koalice za manželství a její kampani Jsme fér, která vznikla v roce 2017 a která 

má za cíl zrovnoprávnění stejnopohlavních manželství. Na základě analýzy čtyř vybraných 

online médií autor této práce přibližuje mediální obraz kampaně. Celá práce tak ukazuje 

snahu gayů a leseb o její lepší společenské přijetí a o zlepšení jejích práv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annotation 

This thesis defines the basic terms concerning not only the homosexual minority but also 

other sexual minorities, and maps the historical and social development of primarily Czech 

gays and lesbians from the late 19th century to the present. Based on the study of selected 

Czech literature dealing with the history of homosexuality, the author presents the first 

preserved mention of people with minority sexual orientation in the territory of the Czech 

lands, describing their situation during the First Republic, World War II and 

Totalitarianism. The author devotes substantial part to the associations and movements that 

could be legally founded after 1989 and also presents a list of various radio and television 

programs and printed periodicals. At the same time, the thesis illustrates the efforts of this 

sexual minority to improve its social acceptance and its rights. It also describes specific 

milestones that led to the removal of homosexuality from the list of diseases in 

Czechoslovakia and subsequently the Czech Republic, through the adoption of the 

registered partnership act to the same-sex marriage campaign. The analytical part is 

devoted to the characteristics of the Koalice za manželství (Coalition for Marriage) and its 

campaign Jsme fér (We are fair), which was created in 2017 and aims to equalize the 

same-sex marriages. Based on an analysis of four selected online media, the author of this 

thesis approaches the campaign image in media. The thesis therefore shows that gays and 

lesbians are trying to improve their social acceptance and to improve their rights. 
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Úvod 

 

Velká část lidí s menšinovou sexuální orientací žije dlouhodobě v částečně odlišných 

životních poměrech. Není to pouze tím, že je přitahují osoby se stejným pohlavím, ale 

především – a to právě z důvodu jejich odlišného, menšinového hlediska – tím, že měli 

a dosud často mají rozdílná práva. Ve své bakalářské práci se zaměřím na jejich postavení 

ve společnosti, zejména na situaci v Československu a poté v České republice. Zajímat mě 

bude konec 19. století, od kterého se postupně dostanu až do současnosti. Na tomto spole-

čenském a právním vývoji se pokusím ilustrovat, proč dnes čeští gayové a lesby chtějí mít 

možnost uzavírání manželství, které by bylo rovnocenné se sňatky heterosexuálů. 

Právě stejnopohlavní svatby jsou stěžejním tématem mé práce, budu se mu věnovat 

v její druhé části. O takzvaném manželství pro všechny, tj. nejen pro heterosexuální, ale 

také pro homosexuální páry, se v Česku začalo viditelněji diskutovat v dubnu 2017, kdy 

vznikla Koalice za manželství, která přišla s kampaní Jsme fér. Hlavním cílem organizá-

torů je rozproudit veřejnou debatu a zároveň se setkávat se zákonodárnými zástupci a ho-

vořit s nimi o změně zákona. 

Jelikož je kampaň za stejnopohlavní manželství v České republice novým tématem, 

existuje pouze několik zdrojů, které budu moci použít. V analytické části se zaměřím na 

elektronické články, které na dané téma vycházely v průběhu sledovaného období. 
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Teoretická část 

1 LGBT menšina, komunita a další pojmy 
 

 

Na začátek je důležité rozlišit několik základních pojmů a vysvětlit, kdo pod ně spadá. 

Věřím, že většina z uvedených výrazů je všeobecně známá, přesto však zmíním 

i jiné, u kterých raději stručně objasním jejich význam. 

Rozdíl mezi pohlavím a genderem je prostý. Pohlavím se rozumí mužské či ženské 

pohlavní orgány – každý člověk se s nějakými narodí a je na první pohled zřejmé, že jde 

buď o muže nebo ženu (výjimkou jsou intersexuálové).
1
 V případě genderu jde o psychic-

ké pohlaví – myšleno ve smyslu, kým se jedinec cítí být. Přestože se narodil se ženskými 

pohlavními orgány, mentálně je mužem (a naopak).
2
 V tomto případě mluvíme o gen-

derové identitě a transgender osobách. Genderová identita je ztotožnění člověka s čistě 

maskulinním či femininním genderem, kombinací obou (pak jde o nebinární osoby) anebo 

žádného z genderů (tzv. agender osoby). Termínem transgender, který je známý od 70. let 

minulého století, se označují osoby, které mají odlišnou genderovou identitu a pohlaví. 

Naopak lidé, jejichž gender je v souladu s jejich pohlavím, se nazývají cisgender.
3
 

Co se týče sexuální orientace, jde o sexuální zaměření a preference člověka. Jedná 

se především o gaye (dnes už je toto slovo používáno častěji než slovo homosexuál) – 

muže přitahující muže, lesby – ženy přitahující ženy a bisexuály (muže a ženy, které 

přitahují obě pohlaví).
4
 

V anglické terminologii se výraz gay stal synonymem „homosexuála“ začátkem 20. 

století a od té doby zahrnuje jak gaye, lesby, osoby později nazvané transgender a bise-

xuály (v případě, že se chovají homosexuálně). Poprvé v literatuře se slovo gay v tomto 

pojetí vyskytlo v povídce Miss Furr and Miss Skeene americko-francouzské spisovatelky 

Gertrude Steinové už v roce 1908. Tento výraz byl nicméně považován za undergroundový 

až do 70. let minulého století, kdy se takto začali veřejně označovat tehdejší LGBT 

                                                        
1 Intersex. Free & Equal [online]. [cit. 2018-03-06]. Dostupné z: https://unfe.org/system/unfe-65-

Intersex_Factsheet_ENGLISH.pdf  
2 WESTBROOK, Laurel a Kristen SCHILT. DOING GENDER, DETERMINING GENDER: Transgender 

People, Gender Panics, and the Maintenance of the Sex/Gender/Sexuality System. Gender and Society. Sage 

Publications, 2014, vol. 28, no. 1, s. 32-57. 
3 RENZETTI, Claire M. a Daniel J. CURRAN. Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-

246-0525-2. 
4 Sexual Orientation & Homosexuality [online]. American Psychological Association [cit. 2018-03-06]. 

Dostupné z: http://www.apa.org/topics/lgbt/orientation.aspx  

https://unfe.org/system/unfe-65-Intersex_Factsheet_ENGLISH.pdf
https://unfe.org/system/unfe-65-Intersex_Factsheet_ENGLISH.pdf
http://www.apa.org/topics/lgbt/orientation.aspx
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aktivisté.
5
 Přibližně ve stejné době, kdy se feministicky smýšlející homosexuální ženy 

chtěly odlišit od homosexuálních mužů, se začalo používat slovo lesba, které vzniklo z ná-

zvu ostrova Lesbos, kde se narodila starořecká básnířka Sapfó.
6
 

 Akronym LGBT označující lesby, gaye, bisexuály a transgender osoby se do 

širšího povědomí dostal na konci 90. let, běžně používaným se ale stal až ve druhé dekádě 

21. století. Tato zkratka souhrnně a stručně označuje gay, lesbickou, bisexuální anebo 

transgender skupinu a používá se ve spojení s danou tematikou (př. LGBT festival, LGBT 

událost, LGBT podnik, LGBT literatura atd.). 

 Rovněž se můžeme setkat se zkratkou LGBTQQIAAP, která kromě již zmíněných 

zastřešuje také queer lidi (všeobjímající výraz pro všechny kromě heterosexuálů a cis-

gender osob)
7
, lidi, kteří stále nemají jasno v oblasti své sexuality (z angl. Questioning)

8
, 

intersexuály (z angl. Intersex; osoby, které mají kombinaci mužských a ženských pohlav-

ních orgánů; jejich pohlavní orgány mnohdy nejsou jednoznačné při narození)
9
, asexuály 

(z angl. Asexual; lidé s absencí potřeby sexuálního života)
10

, spojence (z angl. Allies), kteří 

jsou podporovateli všech lidí s menšinovou sexuální orientací
11

, a pansexuály (z angl. 

Pansexual), které přitahují všechny osoby bez ohledu na pohlaví a gender.
12

 

Příslušníkem LGBT menšiny je každý jednotlivec s uvědomělou odlišnou sexuální 

orientací (jinou než heterosexuální).
13

 Tito homosexuální, bisexuální a transgender lidé 

měli nebo mají vztah s osobou stejného pohlaví nebo podstoupili změnu pohlaví. Zároveň 

navštěvují různé LGBT akce a podniky, kterých se vědomě účastní s tím, že všichni pří-

tomní budou vědět, že jsou LGBT, přesto se nemají zájem zapojovat jako členové 

komunity – prezentováním se heterosexuální většině nebo účastněním se veřejného života. 

                                                        
5 FADERMAN, Lillian. The Gay Revolution: The Story of the Struggle. New York: Simon & Schuster, 2015. 

ISBN 978-1-45-169411-6. 
6 FADERMAN, Lillian. Odd Girls and Twilight Lovers: A History of Lesbian Life in Twentieth Century 

America. Penguin Books, 1991. ISBN 978-0-231-07488-9. 
7 JAGOSE, Annamarie. Queer Theory. Australian Humanities Review [online]. [cit. 2018-03-06]. Dostupné 

z: http://www.australianhumanitiesreview.org/archive/Issue-Dec-1996/jagose.html  
8 MILIS, Beth Morrisey. How to Cope With Your Sexual Identity. Teen Issues [online]. 2017 [cit. 2018-03-

06]. Dostupné z: http://www.teenissues.co.uk/HowToCopeWithYourSexualIdentity.html  
9  Intersexualita. Velký lékařský slovník [online]. [cit. 2018-04-16]. Dostupné z: 

http://lekarske.slovniky.cz/pojem/intersexualita  
10 CERANKOWSKI, Karli June a Megan MILKS, ed. Asexualities: Feminist and Queer Perspectives 

[online]. New York: Taylor & Francis, 2014 [cit. 2018-03-06]. ISBN 978-1-315-88267-3. Dostupné z: 

http://bit.ly/2HsHApn  
11 Straight for Equality [online]. [cit. 2018-03-06]. Dostupné z: http://www.straightforequality.org  
12 DIAMOND, Lisa M. a Molly BUTTERWORTH. Questioning Gender and Sexual Identity: Dynamic Links 

Over Time. Sex Roles. 2008, 59 (5-6), 365–376. 
13 PETROVÁ, Tereza. Gay komunita v Praze: Problematika členů a možnosti prevence sociálního vyloučení. 

Praha, 2015. Absolventská práce. JABOK – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. 

http://www.australianhumanitiesreview.org/archive/Issue-Dec-1996/jagose.html
http://www.teenissues.co.uk/HowToCopeWithYourSexualIdentity.html
http://lekarske.slovniky.cz/pojem/intersexualita
http://bit.ly/2HsHApn
http://www.straightforequality.org/
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Pokud jde o LGBT komunitu, přesná a ustálená charakteristika neexistuje. Nejpřijatel-

nějším vysvětlením je, že člověk se její součástí stává ve chvíli, kdy se k ní veřejně 

přihlásí, nebo když se stane aktivistou a aktivistkou LGBT hnutí. To se týká gayů, leseb, 

bisexuálů a transgender osob, kteří se zapojují do veřejného LGBT života a otevřeně se 

prezentují jako LGBT lidé.
14

 

2 Vývoj postavení LGBT lidí v Československu a České 

republice 
 

2.1 Vývoj do roku 1989 
 

Většina lidí s menšinovou sexuální orientací se zejména kvůli křesťanské (ale také 

nacistické a komunistické) ideologii dlouhá staletí skrývala a žila zcela izolovaně nebo 

v nelegální subkultuře – dodnes proto často přetrvává sklon těchto lidí ke skrytému stylu 

života (především v postkomunistických zemích).
15

 

 České historické prameny začaly uvádět homosexuály teprve v poslední třetině 19. 

století.
16

 Jedna z prvních zmínek o homosexualitě se v českých médiích vyskytla 

v časopise Moderní revue, když se v roce 1895 redaktoři ve svých článcích věnovali 

spisovateli Oscaru Wildovi odsouzenému za homosexuální chování
17

, na jehož stranu se 

redaktoři časopisu postavili. Byli zaskočeni skutečností, že někdo řeší spisovatelův 

soukromý život – za autora přeci mluví jeho dílo; navíc byli potěšeni tím, že opět někdo 

otřásl tehdejší konvenční morálkou.
18

 Později, během první republiky, vycházel několik 

měsíců časopis Hlas sexuální menšiny, na něhož v roce 1932 navázal Nový hlas 

s podtitulem List pro sexuální reformu. 

Lidem s menšinovou sexuální orientací se výrazně zhoršil život za druhé světové 

války, kdy nacisté tyto osoby (stačilo jen, aby byly podezřelé) systematicky 

                                                        
14 POSPÍŠIL, David. Fenomén homosexuality z hlediska historického kontextu. Praha, 2009. Bakalářská 

práce. Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. 
15 RUPP, Leila J. Vytoužená minulost: Dějiny lásky a sexuality mezi osobami stejného pohlaví v Americe od 

příchodu Evropanů po současnost. Praha: One Woman Press, 2002. ISBN 80-86356-11-6. 
16 HIML, Pavel, Jan SEIDL a Franz SCHINDLER. Miluji tvory svého pohlaví: Homosexualita v dějinách 

a společnosti. Praha: Argo, 2013. ISBN 978-80-257-0876-7. 
17 FANEL, Jiří. Gay historie. Praha: Dauphin, 2000. ISBN 80-7272-010-4. 
18 Kritika. Moderní revue. 1895, 1 (2), 48. Dostupné z: http://bit.ly/2JSyosC  

http://bit.ly/2JSyosC
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pronásledovali.
19

 Po ukončení druhé světové války se osudy těchto obětí zamlčovaly.
20 

Jak 

vyplývá z dostupných avšak nekompletních statistik, poměr úmrtnosti homosexuálních 

vězňů a vězeňkyň byl vyšší než u ostatních vězněných (nepočítaje Židy a Romy), většina 

z nich v koncentračních táborech zemřela. Ti, kteří přežili, se nedočkali žádného finan-

čního ani společenského odškodnění, o jejich údělu se začalo mluvit teprve v 60. letech.
21

  

Zrušením československého zákona trestajícího projevy homosexuálního chování 

v roce 1961 (podrobněji o zákonu budu psát níže) sice vznikla tolerantnější atmosféra, 

policie od gayů a leseb přesto očekávala, že své odlišné chování nebudou projevovat na 

veřejnosti, jinak vznikne důvod k zadržení.
22

  

Gayové a lesby neměli za socialismu mnoho možností, jak se běžně seznamovat, 

vznikala proto různá skrytá, často nedůstojná místa – například veřejné toalety. Konkrétně 

v Praze tyto skrýše vymizely s výstavbou a otevřením metra v 70. letech; nicméně se pře-

sunuly do podzemních míst (tam ale pracovnice toalet a zkrácená otevírací doba situaci 

ještě zhoršily).
 23

 Z důvodů, které přinesla tehdejší doba, zůstala homosexuálním lidem 

většinou pouze jedna možnost – předstírali, že jsou heterosexuálové, a vzali si člověka 

opačného pohlaví.
 
 

Jak je tedy patrné, ani odtrestnění homosexuality na začátku 60. let neudělalo ze 

socialistického Československa zemi, která by občanům s menšinovou sexuální orientací 

umožňovala rozvoj politické či podnikatelské činnosti, natož významné zlepšení životních 

podmínek. 

Je důležité pro srovnání poznamenat, že LGBT aktivity, dění a hnutí za práva 

homosexuální menšiny se výrazněji začaly rozvíjet po druhé světové válce v západní Evro-

pě a především ve Spojených státech amerických, kde se vyvíjely nejen právní aspekty, ale 

                                                        
19 Programové prohlášení Výboru pro sexuální menšiny. Vláda České republiky [online]. Praha, 2009 

[cit. 2018-03-08]. Dostupné z: http://bit.ly/2vioGg1  
20 LÉKO, I. Růžový trojúhelník: deportace homosexuálů v letech 1933-1945. Revolver Revue. 1993, (24), 

294-300. 
21 PECHOVÁ, Olga. Lidé s růžovým trojúhelníkem. Translidé [online]. 2005 [cit. 2018-03-08]. 

Dostupné z: http://www.translide.cz/ruzovy-trojuhelnik  
22 SEIDL, Jan. Teplá Praha: Průvodce po queer historii hlavního města 1380–2000. Brno: Černé pole, 2014. 

ISBN 978-80-260-6547-0. 
23 HIML, Pavel, Jan SEIDL a Franz SCHINDLER. Miluji tvory svého pohlaví: Homosexualita v dějinách 

a společnosti. Praha: Argo, 2013. ISBN 978-80-257-0876-7. 

http://bit.ly/2vioGg1
http://www.translide.cz/ruzovy-trojuhelnik
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také nové trendy, které se následně dostávaly do evropských zemí.
24

 Ve světě se hnutí nej-

dramatičtěji vyvinulo koncem 60. a především v 70. letech.
 25

  

 

2.2 Vývoj po roce 1989 
 

Ačkoliv v průběhu celého 20. století existovaly především v hlavním městě podniky, ve 

kterých se scházeli příslušníci homosexuální menšiny, skutečně svobodný rozvoj této ko-

munity začal až po sametové revoluci
26

, kdy LGBT komunita mohla konečně začít 

využívat konkrétních zkušeností amerických a západoevropských kolegů a kolegyň. Díky 

uvolnění poměrů mohly v Praze, Brně a dalších městech vzniknout desítky spolků, klubů, 

barů, diskoték a jiných aktivit LGBT komunity. 

 

2.2.1 Sdružení, spolky a veřejné aktivity 

 

Jednou z nejvýznamnějších organizací, která v 90. letech hrála důležitou roli v boji za 

práva homosexuální menšiny, bylo Sdružení organizací homosexuálních občanů (SOHO) 

zastřešující až 30 menších sdružení z celé republiky, které vzniklo v roce 1990. Jeho prezi-

dent Jiří Hromada, někdejší kandidát Hnutí za rovnoprávnost homosexuálních občanů do 

Federálního shromáždění, herec a dabér, společně s dalšími členy sdružení usiloval o poli-

tické zviditelnění LGBT menšiny, prosazení registrovaného partnerství stejnopohlavních 

párů, odstranění diskriminace LGBT osob a odebrání homosexuality ze seznamu nemocí – 

k čemuž došlo už v květnu 1990 na mezinárodní úrovni rozhodnutím Světové zdravotnické 

organizace.
27

 

 SOHO bylo aktivní také v prevenci nemoci AIDS a pomáhalo osobám nakaženým 

virem HIV, rovněž provozovalo linku pomoci a vydávalo osvětové materiály. Celou 

dekádu SOHO vydávalo společenský měsíčník SOHO revue, později také SOHO Absolut 

revue, měsíčník Gayčko a kromě časopisů i knihy s LGBT tematikou.
28

 Sdružení organizo-

                                                        
24 HIML, Pavel, Jan SEIDL a Franz SCHINDLER. Miluji tvory svého pohlaví: Homosexualita v dějinách 

a společnosti. Praha: Argo, 2013. ISBN 978-80-257-0876-7. 
25 FADERMAN, Lillian. The Gay Revolution: The Story of the Struggle. New York: Simon & Schuster, 

2015. ISBN 978-1-45-169411-6. 
26 SEIDL, Jan. Teplá Praha: Průvodce po queer historii hlavního města 1380–2000. Brno: Černé pole, 2014. 

ISBN 978-80-260-6547-0. 
27 FANEL, Jiří. Gay historie. Praha: Dauphin, 2000. ISBN 80-7272-010-4. 
28 HIML, Pavel, Jan SEIDL a Franz SCHINDLER. Miluji tvory svého pohlaví: Homosexualita v dějinách 

a společnosti. Praha: Argo, 2013. ISBN 978-80-257-0876-7. 
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valo akce v rámci Světového dne boje proti AIDS a bylo podporovatelem množství aktivit 

homosexuální komunity. V roce 2000 se SOHO přejmenovalo na Gay iniciativu a začalo 

se více věnovat prosazení zákona o registrovaném partnerství – to se v roce 2006 povedlo 

a iniciativa ukončila svou činnost.
29

 

 Další důležitou organizací zabývající se LGBT aktivitami je brněnský STUD, který 

vznikl v roce 1996 a který od svého počátku výrazně překračuje hranice města svého 

založení. STUD kromě jiného spoluzaložil Gay a lesbickou ligu – platformu zastřešující 

dlouhodobě i nově působící organizace a osobnosti, jejíž cílem bylo uzákonění registrova-

ného partnerství a odstranění diskriminace LGBT menšiny. Svou intenzivní prací s médií 

a kooperací s předkladateli zákona se velkou měrou zasadila o jeho přijetí. 

 Co se týče lesbické komunity, ta se v 90. letech tvořila značně nezávisle. Přestože 

postupně vzniklo několik organizací (L-klub, Lambda, Promluv či A-klub), míjely se v chá-

pání samotné lesbické komunity a také ve vztahu k feminismu. Nejvýraznějšími činnostmi 

lesbického hnutí byly festival ženské lesbické kultury Apriles, časopisy Promluv, který 

vycházel v letech 1993–1998, Alia a Incognito?.
30

 Internet v této době hrál podstatnou roli, 

proto přirozeně vznikl i důležitý portál Lesba.cz – kvůli technickým problémům však svou 

činnost velice omezil už v roce 2005. V tom období se naposledy konal rovněž festival 

Apriles, který byl nahrazen skromnější akcí eLnadruhou, ale i ta o několik let později 

skončila.
31

 

Jak už jsem naznačil, podstatnou změnu přineslo ve druhé polovině devadesátých 

let zavedení a spuštění internetu v České republice. Postupně se LGBT témata začala řešit 

zejména ve veřejnoprávních médiích. Šlo například o týdeník Českého rozhlasu Bona Dea 

s podtitulem 100% magazín o 4% světě (vysílaný v letech 1998–2007)
32

 či o pravidelný 

magazín České televize o lesbických ženách, gayích a trans lidech LeGaTo (první díl byl 

uveden v roce 2004 a poslední o rok později) a alternativní průvodce současným queer 

světem Q (vysílaný v období 2007–2015).
 33  

Od roku 2013 je na ČT2 vysílán televizní 

pořad Queer. Kromě toho probíhaly významné gay a lesbické společenské akce, jako 

například Karlovarský duhový festival (předchůdce festivalu Prague Pride) či soutěž 

                                                        
29 FANEL, Jiří. Gay historie. Praha: Dauphin, 2000. ISBN 80-7272-010-4. 
30 HAŠKOVÁ, Hana, Alena KŘÍŽKOVÁ a Marcela LINKOVÁ, ed. Mnohohlasem: Vyjednávání ženských 

prostorů po roce 1989. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2006. ISBN 80-7330-087-7. 
31 Tamtéž. 
32 FANEL, Jiří. Gay historie. Praha: Dauphin, 2000. ISBN 80-7272-010-4. 
33 HIML, Pavel, Jan SEIDL a Franz SCHINDLER. Miluji tvory svého pohlaví: Homosexualita v dějinách 

a společnosti. Praha: Argo, 2013. ISBN 978-80-257-0876-7. 
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o nejsympatičtějšího českého gaye Gay Man České republiky (která existovala v letech 

1992 až 2000). Zároveň se LGBT tematika dostala i do kinematografie, konkrétně do vý-

hradně LGBT filmového festivalu Mezipatra (od roku 2000) a částečně i do festivalu 

Febiofest (od roku 2001). Neustále však vznikají nové kulturní, společenské a sportovní 

skupiny, a tak se tvář komunity proměňuje. 

V České republice není ani v dnešní době úplně běžné veřejné angažování LGBT 

lidí, proto lze hovořit o komunitě jako o menšině v sexuální menšině. Nicméně právě 

otevřenost gayů a leseb, kteří si prošli veřejným coming outem (akceptace své menšinové 

sexuální orientace a svěření se jiným osobám), je podstatná pro plnohodnotné přijetí 

menšiny ve společnosti a pochopení ze strany majority.
34

 

Česká lesbická a gay komunita se projevuje nevýraznou organizovaností (kromě 

festivalu Prague Pride či Mezipatra) a značnými rozdíly mezi jednotlivými generacemi 

a kraji.
35

 Je to nejen z důvodů geografických, ale také náboženských a zvyklostních – 

nemalou roli v tomto problému hraje ochota veřejné angažovanosti a například vztah k fe-

minismu. Podobné lokální odlišnosti se týkají rovněž bisexuálních a transgender lidí. 

Přestože existuje poměrně značné množství různých skupin, často spolu vůbec nebo téměř 

nespolupracují, proto nevznikne dostatečně silná komunita, která by se věnovala viditel-

ným sociálním a politickým aktivitám. Na příkladu snahy o uzákonění registrovaného 

partnerství se však ukázalo, že LGBT aktivisté a spolky jsou schopni a ochotni spojit síly 

a vyvinout dostatečně potřebné úsilí k prosazení výrazné společenské změny.
36

 

Když se podíváme na aktivity zemí západní Evropy či Spojených států amerických, 

všimneme si zásadní rozdíl – v České republice kvůli minulému režimu chybí tradice 

budování gay a lesbického života ve veřejném prostoru a s tím spojené vzájemné úsilí 

o změny v LGBT právech. To se ale v posledních letech dohání.
37

 

 

 

 

                                                        
34 BEŇOVÁ, Kateřina a kol. Analýza situace lesbické, gay, bisexuální a transgender menšiny v ČR. Praha: 

Úřad vlády ČR, 2007. ISBN 978-80-87041-33-8. 
35 Tamtéž. 
36 SEIDL, Jan. Od žaláře k oltáři: Emancipace homosexuality v českých zemích od roku 1867 do současnosti. 

Brno: Host, 2012. ISBN 978-80-7294-585-6. 
37 FADERMAN, Lillian. The Gay Revolution: The Story of the Struggle. New York: Simon & Schuster, 

2015. ISBN 978-1-45-169411-6. 
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2.2.2 Legislativní vývoj 

 

Přestože se v období první republiky o zlegalizování homosexuálního chování diskutovalo, 

zůstávalo podle § 129 trestního zákoníku z roku 1852 trestné (bylo označováno za „smil-

stvo proti přírodě“).
38

 Nový československý trestní zákoník z roku 1961 přinesl výraznou 

změnu – zrušil trestnost souhlasného homosexuálního chování mezi dospělými osobami.
39

 

Nicméně v § 244 zůstala trestnost homosexuálních styků s osobami mladšími 18 let, proto-

že přetrvávala obava z následků při možném svádění mladistvých k homosexualitě.
40

 Dále 

šlo o trestnost pohlavního styku s osobou stejného pohlaví vzbuzujícího veřejné pohoršení 

(což nebylo nikde konkrétně vysvětleno) a za úplatu a zneužití závislosti osoby stejného 

pohlaví. Tento paragraf byl platný až do roku 1990, kdy jej nahradil nový zákoník, který 

mimo jiné zrovnoprávnil homosexualitu s heterosexualitou a nastavil tak věkovou hranici 

pro pohlavní styk na 15 let. Zrušeno bylo také například často policií zneužívané ustano-

vení trestající veřejné pohoršení homosexuálně orientovanými lidmi.
41

 

 

2.2.2.1 Hate crimes 

 

Česká republika dosud nedisponuje oficiálními ani neoficiálními statistikami evidujícími 

tzv. hate crimes – trestné činy z nenávisti na základě sexuální orientace.
42

 Nejsou k dispo-

zici proto, že v českém trestním zákoníku neexistuje skutková podstata trestných činů, 

které by byly motivované nenávistí vůči sexuálním menšinám. Ze stejného důvodu nejsou 

podobné trestné činy evidované samostatně, ale jsou zahrnuté do jiných trestných činů – 

nicméně z těch je složité zjistit, zda byl útok spáchán z důvodu sexuální orientace oběti. 

Pechová ve své studii (2009) mapující míru diskriminace na základě sexuální orientace 

zpracovala téměř 500 dotazníků vyplněných gayi, lesbami a bisexuály – z jejich  výpovědí 

je evidentní, že k podobným útokům dochází (nejen ve veřejném prostoru, ale dokonce 

                                                        
38 FANEL, Jiří. Gay historie. Praha: Dauphin, 2000. ISBN 80-7272-010-4. 
39 SEIDL, Jan. Od žaláře k oltáři: Emancipace homosexuality v českých zemích od roku 1867 do současnosti. 

Brno: Host, 2012. ISBN 978-80-7294-585-6. 
40 HIML, Pavel, Jan SEIDL a Franz SCHINDLER. Miluji tvory svého pohlaví: Homosexualita v dějinách 

a společnosti. Praha: Argo, 2013. ISBN 978-80-257-0876-7. 
41 ČESKO. Zákon č. 175 ze dne 2. května 1990, kterým se mění a doplňuje trestní zákon. IN: Sbírka zákonů 

České republiky. 1990, částka 31. Dostupný z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-175/zneni-20020101.  
42 MAXA, Tomáš. Trestné činy z nenávisti. Brno, 2013. Bakalářská práce. Právnická fakulta Masarykovy 

univerzity. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-175/zneni-20020101
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v LGBT klubech) a nejde pouze o verbální, ale i fyzická napadení.
43

 Oběti těchto trestných 

činů ve většině případů útoky policii nenahlásí, a pokud ano, jejich sexuální orientace při 

vyšetřování nehraje roli.
44

 

Rok 2016 měl přinést změnu. Na základě žádosti Evropské unie měla Česká 

republika přijít s novelou trestního zákona v oblasti hanobení, protože stávající znění 

nebylo dostačující. Dosud ze zákoníku vyplývalo, že se trestá ten, kdo veřejně hanobí 

některý národ, jeho jazyk, některou rasu, etnickou skupinu nebo skupinu osob pro jejich 

skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické 

přesvědčení nebo vyznání. Nové znění ustanovení se mělo rozšířit o potrestání veřejného 

hanobení skupiny osob pro jejich skutečnou nebo domnělou sexuální orientaci a gen-

derovou identitu.
45

 Nicméně k plánovaným změnám zatím nedošlo, protože ji Poslanecká 

sněmovna do dnešního dne nestihla projednat, přestože v jiných zemích Evropské unie je 

sexuální orientace již chráněným diskriminačním důvodem. 

 

2.2.2.2 Registrované partnerství 

 

V následující části bych rád na základě několika příkladů ukázal, proč se česká gay 

a lesbická komunita snaží o prosazení stejnopohlavního manželství, respektive proč je 

institut registrovaného partnerství nedostačující. 

Zákon týkající se soužití stejnopohlavních párů byl poprvé navržen už v roce 1998, 

ale tehdy – a následně ještě čtyřikrát – nebyl schválen.
46

 Významnou změnu pocítily 

homosexuální páry teprve v roce 2006, kdy začal platit zákon č. 115/2006 Sb., o registro-

vaném partnerství.
47

 Do té doby neměly svazky LGBT lidí žádnou právní formu, ze které 

by vyplývaly práva a povinnosti, a nelehký průběh prosazování ukázal, že zákon byl 

v České republice provázen kompromisy a opakovanými jednáními.
48

 Realizace registro-

                                                        
43 PECHOVÁ, Olga. Diskriminace na základě sexuální orientace. Psychologie: Elektronický časopis ČMPS 

[online]. 2009, 3 (3), 6 [cit. 2018-03-10]. Dostupné z: https://e-psycholog.eu/pdf/pechova.pdf  
44 BEŇOVÁ, Kateřina a kol. Analýza situace lesbické, gay, bisexuální a transgender menšiny v ČR. Praha: 

Úřad vlády ČR, 2007. ISBN 978-80-87041-33-8. 
45 ČR zavádí trestný čin hanobení životního stylu třídy i podněcování nenávisti k homo, trans a asexuálům. 

Česká justice [online]. 2016 [cit. 2018-03-10]. Dostupné z: http://bit.ly/2H6qQB1  
46 SEIDL, Jan. Od žaláře k oltáři: Emancipace homosexuality v českých zemích od roku 1867 do současnosti. 

Brno: Host, 2012. ISBN 978-80-7294-585-6. 
47 ČESKO. Zákon č. 115 ze dne 26. ledna 2006, o registrovaném partnerství a o změně některých 

souvisejících zákonů. IN: Sbírka zákonů České republiky. 2006. Dostupný z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-115  
48 BEŇOVÁ, Kateřina a kol. Analýza situace lesbické, gay, bisexuální a transgender menšiny v ČR. Praha: 

Úřad vlády ČR, 2007. ISBN 978-80-87041-33-8. 

https://e-psycholog.eu/pdf/pechova.pdf
http://bit.ly/2H6qQB1
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-115
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vaného partnerství přinesla především symbolický význam – od té doby jsou stejnopo-

hlavní páry akceptovány, mají alespoň podobnou hodnotu jako heterosexuální svazky 

a získaly i určitou ochranu ze strany státu. Stát se opět o něco blíže přiblížil k přistupování 

ke všem svým občanům totožně. 

 Zavedení registrovaného partnerství v České republice byl zásadním krokem ke 

zrovnoprávnění homosexuálních párů, přesto mají tyto páry daleko méně garantovaných 

práv než páry heterosexuální. Mezi zásadní rozdíly registrovaného partnerství a manželství 

patří absence společného jmění či společného nájmu bytu, vdovského a vdoveckého dů-

chodu a odlišné zacházení v oblasti dědického práva (na registrované partnery a partnerky 

se nepohlíží jako na osoby v příbuzenském vztahu).
49

 Upíráním majetkových práv se nere-

spektuje stejné budování společné domácnosti a majetku gayů a leseb založené na 

společném trávení života, jako je tomu u manželů.
50

 

 Nejzásadnější odlišností je u registrovaného partnerství vztah k dětem, konkrétně 

adopce. Ze zákonů České republiky vyplývá, že adoptovat dítě může jakýkoliv jedinec bez 

ohledu na sexuální orientaci.
51

 Když se ale podíváme do první verze zákona o registrova-

ném partnerství, zjistíme, že jakmile muž nebo žena vstoupí do tohoto svazku, nemá právo 

žádat o adopci. To se změnilo v roce 2016, kdy Ústavní soud zrušil diskriminační zákonné 

ustanovení (§ 13 odst. 2) znějící takto: „Trvající partnerství brání tomu, aby se některý 

z partnerů stal osvojitelem dítěte.“
52

 Nadále však registrovaní partneři nemohou adoptovat 

dítě společně a rovněž si partner nemůže přiosvojit biologické dítě svého partnera, z čehož 

plyne, že české zákony plně nedbají o zájmy dítěte.
53

 „LGBT osoby v České republice 

zůstávají lidmi druhé kategorie, neboť si nemohou osvojit biologické dítě svého partnera či 

své partnerky a nemohou uzavírat manželství.“
54

 Co se týče umělého oplodnění, opět se 

zde setkáváme s problémem – neplodný pár, který může podstoupit umělé oplodnění, 

podle zákona tvoří žena a muž, přičemž nemusí být manželé. Proto je pro gay nebo 

                                                        
49 Registrované partnerství není manželství. Jsme fér [online]. 2017 [cit. 2018-03-15]. Dostupné z: 

https://www.jsmefer.cz/registrovane_partnerstvi_neni_manzelstvi  
50 EMROVÁ, Monika. Rodiny homosexuálních partnerů. České Budějovice, 2009. Diplomová práce. 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 
51 ČESKO. Zákon č. 89 ze dne 3. února 2012, občanský zákoník. IN: Sbírka zákonů České republiky. 2012. 

Dostupný z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89  
52 SEDLÁČKOVÁ, Miroslava. Pouhá skutečnost, že osoba žije v registrovaném partnerství, nemůže být 

překážkou osvojení dítěte. Ústavní soud [online]. Brno, 2016 [cit. 2018-03-15]. Dostupné z: 

http://bit.ly/2ERCuxw  
53 Přiosvojení neprošlo, co bude dál? PROUD [online]. 2017 [cit. 2018-03-15]. Dostupné z: 

http://proud.cz/novinky/235-priosvojeni-neproslo-co-bude-dal.html  
54 Ústavní soud otevřel registrovaným partnerům cestu k individuální adopci. Lidovky.cz [online]. 2016 [cit. 

2018-03-15]. Dostupné z: http://bit.ly/2HJerUR  

https://www.jsmefer.cz/registrovane_partnerstvi_neni_manzelstvi
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89
http://bit.ly/2ERCuxw
http://proud.cz/novinky/235-priosvojeni-neproslo-co-bude-dal.html
http://bit.ly/2HJerUR
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lesbický pár nedosažitelné, pokud se samozřejmě s někým nedomluví a nebudou vystupo-

vat jako heterosexuální pár.
55

 

Analytická část 

4 Stejnopohlavní manželství ve světě 
 

Co se týče institutu stejnopohlavních manželství, v současné době existuje ve 24 zemích 

světa. Tou úplně první bylo Nizozemsko už v roce 2001
56

, dva roky nato se přidala Belgie, 

která v první verzi změny zákona nepočítala s adopcemi (zlegalizovány byly teprve 

několik let poté).
 57

 Od roku 2005 manželství gayů a leseb postupně uzákonily Španělsko, 

Kanada, Jihoafrická republika, Norsko, Švédsko, Portugalsko, Island a Argentina, Dánsko 

(na začátku bez Grónska a Faerských ostrovů, tyto autonomní součásti Dánského 

království se přidaly až později), Francie a Velká Británie, Brazílie, Uruguay a Nový 

Zéland, Lucembursko, Spojené státy americké, Kolumbie, Finsko, Německo, Malta 

a Austrálie. Katolické Irsko se na zrovnoprávnění manželství aktivně připravovalo od roku 

2010.
58

 V roce 2015 se pak stalo první zemí, kde kvůli stejnopohlavním sňatkům proběhlo 

referendum (a navíc s kladným výsledkem).
59

 Nejpozději na jaře 2019 se budou gayové 

a lesby moci brát také v Rakousku
60

 a na Tchaj-wanu, který se tak stane první asijskou 

zemí s tímto zákonem
61

. Rovněž se očekává, že v blízké době se manželství pro 

stejnopohlavní páry zlegalizuje i v dalších 16 jihoamerických zemích.
62

 Ne ve všech 

zmíněných zemích proběhla výrazná kampaň, každopádně za zmínku stojí zejména 

Spojené státy americké. 

                                                        
55 Umělé oplodnění. Stejná rodina [online]. [cit. 2018-03-15]. Dostupné z: 

http://www.stejnarodina.cz/umele-oplodneni.html  
56 Gay Marriage Goes Dutch. CBS News [online]. 2001 [cit. 2018-03-19]. Dostupné z: 

https://www.cbsnews.com/news/gay-marriage-goes-dutch/  
57 Belgium passes gay adoption law. BBC News [online]. 2006 [cit. 2018-03-19]. Dostupné z: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4929604.stm  
58 MULLALLY, Una. In the Name of Love: The Movement for Marriage Equality in Ireland. An Oral 

History. Dublin: History Press Ireland, 2014.  
59 Same-sex couples can marry from today. RTE [online]. 2015 [cit. 2018-03-19]. Dostupné z: 

https://www.rte.ie/news/2015/1116/742159-same-sex-couples/  
60 Gay marriage in Austria approved by Constitutional Court. DW [online]. 2017 [cit. 2018-03-19]. Dostupné 

z: http://p.dw.com/p/2om9E  
61 HUNT, Katie. Taiwan is closer to being 1st Asian place to allow same-sex marriage. CNN [online]. 2017 

[cit. 2018-03-19]. Dostupné z: https://edition.cnn.com/2017/05/24/asia/taiwan-same-sex-marriage/index.html  
62 Inter-American Human Rights Court backs same-sex marriage. BBC News [online]. 2018 [cit. 2018-03-

19]. Dostupné z: http://www.bbc.com/news/world-latin-america-42633891  

http://www.stejnarodina.cz/umele-oplodneni.html
https://www.cbsnews.com/news/gay-marriage-goes-dutch/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4929604.stm
https://www.rte.ie/news/2015/1116/742159-same-sex-couples/
http://p.dw.com/p/2om9E
https://edition.cnn.com/2017/05/24/asia/taiwan-same-sex-marriage/index.html
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-42633891
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4.1 Kampaň za manželství pro všechny v USA 
 

Než se dostanu k české kampani Jsme fér a k analyzování mediálního obsahu s ní spoje-

ného, rád bych na konkrétním příkladu ukázal, jak probíhala kampaň za manželství pro 

všechny v USA. Přestože situace a vývoj postavení LGBT lidí ve Spojených státech 

amerických byly odlišné, vybral jsem si je proto, že jsou inspirací v mnoha oblastech 

týkajících se přijetí LGBT osob většinovou společností a jejich práv. Organizátoři české 

kampaně si americké kolegy a kolegyně zvou na debaty a přednášky, pravidelně se s nimi 

setkávají a radí se, jak postupovat. 

 Za legalizací stejnopohlavních manželství ve Spojených státech amerických stojí 

zejména hnutí Freedom to Marry, které bylo v New Yorku založeno advokátem a LGBT 

aktivistou Evanem Wolfsonem v roce 2003, a jeho dlouholeté aktivity, které začal sám 

Wolfson podnikat už v 80. letech. Evan Wolfson byl předsedou organizace od jejího 

vzniku, v průběhu vítězství v červnu 2015, až do února 2016, kdy Freedom to Marry 

zanikla. 

 Američtí gayové a lesby se potýkali s naprosto odlišnou situací než česká komu-

nita. V roce 1996 podepsal tehdejší prezident Bill Clinton – a následně schválil Kongres – 

tzv. Defense of Marriage Act (DOMA; Zákon o ochraně manželství), čímž manželství 

označil jako výhradní svazek mezi mužem a ženou a zároveň státům umožnil neuznávat 

stejnopohlavní manželství vzniklé v jiných zemích.
63

 Zákon byl zrušen až v roce 2015.
64

 

 Založení organizace předcházela štědrá finanční podpora respektované nadace 

Evelyn and Walter Haas Jr. Fund na podporu amerického LGBT hnutí, která činila 2,5 

milionů dolarů – tím se stala dosud největším darem na podporu podobných aktivit. 

Kampaň, do které se zapojili nejen aktivisté, ale kromě jiných také rodiny gayů a leseb, 

veteráni a republikáni
65

, měla jasnou vizi už od roku 2003 – hnutí za manželství pro gaye 

a lesby vyhraje, když jedna ze dvou institucí (Kongres nebo Nejvyšší soud) přijme národní 

usnesení. Freedom to Marry dosáhne svého cíle, jakmile vytvoří vhodné klima, ve kterém 

dostatečný počet amerických států vyjádří svou podporu manželství pro všechny, aby tak 

přiměly Kongres či Nejvyšší soud jednat. Jasně vyložená a celkem jednoduchá strategie 

                                                        
63 KAPLAN, Roberta a Lisa DICKEY. Then Comes Marriage: How Two Women Fought for and Won Equal 

Dignity for All. New York: W. W. Norton & Company, 2015. 
64 WOLF, Richard a Brad HEATH. Supreme Court strikes down bans on same-sex marriage. USA Today 

[online]. 2015 [cit. 2018-03-20]. Dostupné z: 

https://www.usatoday.com/story/news/nation/2015/06/26/supreme-court-gay-lesbian-marriage/28649319/  
65 Earned Media: State Support and The Press Room. Freedom to Marry [online]. [cit. 2018-03-20]. 

Dostupné z: http://www.freedomtomarry.org/pages/State-Support-and-the-Press-Room  

https://www.usatoday.com/story/news/nation/2015/06/26/supreme-court-gay-lesbian-marriage/28649319/
http://www.freedomtomarry.org/pages/State-Support-and-the-Press-Room
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nesoucí název Roadmap to Victory (Mapa k vítězství) – získat právo na stejnopohlavní 

manželství ve vícero státech, zvýšit podporu ze strany většiny a ukončit federální diskrimi-

naci – stojí za úspěchem hnutí, kdy se od roku 1996 do 2015 zvýšila podpora 

stejnopohlavních sňatků americkými občany z 27 na 63 procent.
66

 

 Hnutí Freedom to Marry mělo v průběhu kampaně své týmy ve všech státech, kde 

zakládaly koalice, prováděly expertizy, taktizovaly a rovněž generovaly zisky na další 

fungování. V roce 2011 byla spuštěna klíčová kampaň s názvem Why Marriage Matters 

(Proč na manželství záleží)
67

 obsahující videa a příběhy skutečných lidí a fakta o tom, proč 

je manželství důležité.
68

 Ještě v březnu toho roku organizátoři poslali tehdejšímu prezi-

dentovi Baracku Obamovi otevřený dopis, ve kterém ho vyzývali k podpoře manželství 

gayů a leseb a pod který se podepsalo přes 120 tisíc lidí včetně známých a slavných 

osobností. Zásadní zlom nastal dva měsíce nato, když se Obama stal prvním úřadujícím 

americkým prezidentem, jenž tato manželství podpořil.
69

 Následně se k němu přidala 

i Demokratická strana.
70

 Lidé z Freedom to Marry se rozhodli oslovit také starosty měst – 

do roku 2015 se jich zapojilo více než 500.
71

 Kampaň vyvrcholila v červnu 2015, kdy 

Nejvyšší soud povolil stejnopohlavní manželství ve všech 50 amerických státech. 

 Za celou svou existenci organizace Freedom to Marry získala přes 60 milionů 

dolarů (především od nadací, významných podporovatelů demokratických kandidátů 

a jednotlivců), které použila do státních, národních i federálních programů a na samotnou 

kampaň. 

 

                                                        
66 AGIESTA, Jennifer. Poll: Majorities back Supreme Court rulings on marriage, Obamacare. CNN Politics 

[online]. 2015 [cit. 2018-03-20]. Dostupné z: https://edition.cnn.com/2015/06/30/politics/supreme-court-gay-

marriage-obamacare-poll/  
67 DWYER, Devin. Gay Love, Equality Examined in Nationwide Valentine's Day Campaign. ABC News 

[online]. 2011 [cit. 2018-03-20]. Dostupné z: http://abcnews.go.com/Politics/gay-rights-advocates-renew-

push-sex-marriage-valentines/story?id=12911051  
68 Stories. Why Marriage Matters [online]. [cit. 2018-03-20]. Dostupné z: 

http://www.whymarriagematters.org/stories  
69 Freedom to Marry hails President Obama’s historic support for the freedom to marry. Freedom to Marry 

[online]. 2012 [cit. 2018-03-20]. Dostupné z: http://www.freedomtomarry.org/blog/entry/freedom-to-marry-

hails-president-obamas-historic-support-for-the-freedom-to/  
70 BOLCER, Julie. Democrats Approve Marriage Equality Platform. Advocate [online]. 2012 [cit. 2018-03-

20]. Dostupné z: https://www.advocate.com/politics/election/2012/09/04/democrats-approve-marriage-

equality-platform  
71 RING, Trudy. Mayors' Marriage Equality Group Grows Threefold in First Year. Advocate [online]. 2013 

[cit. 2018-03-20]. Dostupné z: https://www.advocate.com/politics/marriage-equality/2013/01/18/mayors-

marriage-equality-group-grows-threefold-first-year  
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https://edition.cnn.com/2015/06/30/politics/supreme-court-gay-marriage-obamacare-poll/
http://abcnews.go.com/Politics/gay-rights-advocates-renew-push-sex-marriage-valentines/story?id=12911051
http://abcnews.go.com/Politics/gay-rights-advocates-renew-push-sex-marriage-valentines/story?id=12911051
http://www.whymarriagematters.org/stories
http://www.freedomtomarry.org/blog/entry/freedom-to-marry-hails-president-obamas-historic-support-for-the-freedom-to/
http://www.freedomtomarry.org/blog/entry/freedom-to-marry-hails-president-obamas-historic-support-for-the-freedom-to/
https://www.advocate.com/politics/election/2012/09/04/democrats-approve-marriage-equality-platform
https://www.advocate.com/politics/election/2012/09/04/democrats-approve-marriage-equality-platform
https://www.advocate.com/politics/marriage-equality/2013/01/18/mayors-marriage-equality-group-grows-threefold-first-year
https://www.advocate.com/politics/marriage-equality/2013/01/18/mayors-marriage-equality-group-grows-threefold-first-year


16 

 

3 Kampaň za stejnopohlavní manželství v České republice 
 

3.1 Okolnosti vzniku 
 

Zákony České republiky svým občanům umožňují institut manželství, avšak pouze do 

chvíle, kdy těmi občany nejsou gayové a lesby. Jak už jsem zmínil výš, stávající možnost 

registrovaného partnerství je pro mnoho LGBT lidí nedostačující, a to v různých směrech. 

Proto jedenáct let po zlegalizování registrovaného partnerství vznikla Koalice za manžel-

ství, sdružení pěti organizací, které se společným úsilím snaží o zavedení rovných práv 

a povinností LGBT osob, které jsou běžné už ve více než dvaceti zemích světa. V těchto 

státech žije dohromady víc než miliarda lidí a jak říkají LGBT aktivisté, konec civilizace 

kvůli tomu nenastal. 

 Heslo kampaně Jsme fér, která oficiálně začala 19. dubna 2017, zní: „Manželství 

pro všechny bez rozdílu – je to fér?“
72

 Jak je patrné z názvu i hesla, jde především pomocí 

prezentace jedné lásky (ti, kteří se milují, by měli mít právo vzít se) o zrovnoprávnění 

heterosexuálních a homosexuálních svazků v České republice. Kampaň má základnu na 

své webové stránce www.jsmefer.cz, skrz kterou zakladatelé informují veřejnost o nejrůz-

nějších akcích (jde o setkání, promítání filmů, debaty s místními politiky a odborníky 

a další) a také o vývoji samotné kampaně. Organizátoři vyzývají především k diskuzi, do 

které se může zapojit každý, kdo má zájem o zrealizování vytyčených cílů, ale také ti, kteří 

nejsou přesvědčeni nebo jsou vysloveně proti.
73

 

 

3.2 Organizační struktura 
 

Koalice za manželství je sdružení pěti českých organizací, které se LGBT tematice věnují 

buď výhradně anebo alespoň částečně. Jsou jimi hnutí Amnesty International Česká 

republika, ekumenický křesťanský spolek Logos Česká republika, queer filmový festival 

Mezipatra, spolek Prague Pride a Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu. 

 

                                                        
72 Tisková zpráva: Manželství pro všechny bez rozdílu – je to fér? ptá se nová kampaň, která vybízí 

k diskuzi. Jsme fér [online]. 2017 [cit. 2018-03-17]. Dostupné z: http://bit.ly/2ERAXaT  
73 Jsme fér [online]. [cit. 2018-03-17]. Dostupné z: http://www.jsmefer.cz  
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3.2.1 Amnesty International 

 

Amnesty International je celosvětová nestátní nezisková organizace zabývající se porušo-

váním lidských práv, která jsou dána Všeobecnou deklarací lidských práv a jinými meziná-

rodními lidskými smlouvami. Založena byla v Londýně v roce 1961 a od té doby získala 

více než 7 milionů členů a podporovatelů v různých zemích. Jejím primárním cílem je sle-

dovat situaci v zemích, kde častěji dochází k porušování práv, a následně vytvářet aktivity 

vedoucí k jejich prevenci či k úplnému ukončení upírání, anebo se dožadovat spravedl-

nosti těch, jejichž práva byla porušena. Organizace je známá zejména svými kampaněmi, 

skrz které šíří informace o dané situaci mezi veřejností a vzniká všeobecné povědomí. 

Základem kampaní jsou nestranné zprávy obsahující výpovědi obětí, rozhovory s úřady 

a lidskoprávními aktivisty, zápisy ze soudních přelíčení a pozorování médií. Nejde však 

pouze o osvětu, ale především o následné vyvíjení tlaku na vlády. 

Základními oblastmi, jimiž se organizace zaobírá, jsou práva žen (včetně ukončení 

násilí na ženách), dětí (včetně ukončení praxe dětských vojáků), etnických a sexuálních 

menšin a původního obyvatelstva, ukončení mučení, zrušení trestu smrti, práva uprchlíků 

a vězňů svědomí (disidentů) a ochrana lidské důstojnosti.
74

 

V České republice začala organizace oficiálně fungovat až po roce 1989. Avšak 

předtím bojovala za vězně svědomí, kdy do Československa ročně posílala až 40 tisíc pod-

pisů pro jejich propuštění. 

 Pro moji práci je podstatná další oblast agendy Amnesty International – práva 

LGBT osob. Organizace totiž věří, že by všichni měli mít možnost využívat svých práv 

bez ohledu na sexuální orientaci či genderovou identitu.
75

 I když se v již zmiňované 

Všeobecné deklaraci lidských práv konkrétně nevyskytují tyto dva pojmy, všude ve světě 

vznikají nové legislativy o lidských právech obsahující také práva a ochranu sexuálních 

menšin. Přesto se v médiích nebo osobně setkáváme s příběhy lidí, kteří byli nebo jsou 

kvůli své orientaci mnohdy až nelidským způsobem diskriminováni. Často se tohoto násilí 

dopouští samotné státní složky.
76

 

 Amnesty International se stala součástí Koalice za manželství, neboť je přesvěd-

čena, že neumožněním manželství homosexuálních párů jsou ohrožena základní lidská 

                                                        
74 Who We Are. Amnesty International [online]. [cit. 2018-03-17]. Dostupné z: 

https://www.amnesty.org/en/who-we-are/  
75 LGBT+. Amnesty International [online]. [cit. 2018-03-17]. Dostupné z: https://www.amnesty.cz/lgbti  
76 Tamtéž. 
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práva podle Všeobecné deklarace lidských práv, článku 16: „Muži i ženy, jakmile dosáhli 

plnoletosti, mají právo, bez jakéhokoliv omezení z důvodu příslušnosti rasové, národnostní 

nebo náboženské, uzavřít sňatek a založit rodinu. Pokud jde o manželství, mají za jeho 

trvání i při jeho rozvázání stejná práva.“
77

 

 

3.2.2 Logos Česká republika 

 

Ekumenický křesťanský spolek věřících gayů a leseb a jejich blízkých Logos (z lat. slovo) 

Česká republika začal svou činnost pastorační péčí v listopadu 1990. S tímto nápadem 

přišla lékařka, psychoterapeutka a bývalá řeholnice Dagmar Křížková, k níž se později 

přidala herečka a rovněž psychoterapeutka Elena Strupková, se kterou se seznámila v roce 

1992. Po společném setkání s anglikánským knězem žijícím ve stejnopohlavním svazku 

a dalšími inspirativními lidmi založily v roce 1994 občanské sdružení.
78

 „Nepokoušeli se 

napravovat nedokonalé boží stvoření, a jediným jejich úsilím bylo žít čestným a pravdivým 

životem před Bohem i před lidmi.“
79

 Od té doby jsou aktivní především v Praze, Brně 

a Ostravě. 

 Hlavním důvodem k založení takového spolku byly příběhy mnoha jednotlivců se 

stejným jmenovatelem – vyrůstali a dospívali v 70. a 80. letech minulého století a zhruba 

ve stejnou dobu, kdy našli víru, začali objevovat svou odlišnou sexuální orientaci. Jak je 

všeobecně známo a jak jsem uvedl výše, v té době nebyl život s homosexualitou jedno-

duchý a navíc se v církvi téměř neřešil. I když už existovaly více či méně skryté LGBT 

kluby, věřící gayové a lesby podobné podniky nevyhledávali. To, co chtěli, byla společnost 

stejně zaměřených lidí, se kterými by mohli rozebírat duchovní otázky.
80

 

 Doba po sametové revoluci umožnila nejen věřícím gayům a lesbám podávat 

inzeráty, nebo na ně odpovídat. Kromě nich se začali svěřovat psychologům, sexuologům 

či pastorům. Postupně tak potkávali jiné věřící s homosexuální orientací, až se dostali 

ke coming outům. 

 Jednou z významných občanských zásluh Logosu byla aktivní podpora přijetí 

zákona o registrovaném partnerství. Tím však jeho poslání nebylo zdaleka naplněno – 

                                                        
77 Všeobecná deklarace lidských práv. Lidská práva [online]. [cit. 2018-03-17]. Dostupné z: 
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78 SEIDL, Jan. Od žaláře k oltáři: Emancipace homosexuality v českých zemích od roku 1867 do současnosti. 

Brno: Host, 2012. ISBN 978-80-7294-585-6. 
79 Logos – LGBT věřící [online]. [cit. 2018-03-17]. Dostupné z: www.logoscr.cz  
80 O nás. Logos – LGBT věřící [online]. [cit. 2018-03-17]. Dostupné z: http://www.logoscr.cz/o-nas/historie  
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nadále se věnuje občanskému aktivismu a všeobecné osvětové činnosti. Sdružení se 

dlouhodobě zasazuje o pestrost a mnohotvárnost víry v České republice. Cílem členů je 

v současné době zvýšení povědomí o jejich aktivitách především v křesťanských církvích 

a LGBT komunitě – tím zvyšují pravděpodobnost, že je osloví lidé se stejnými pocity. 

Také proto jsou aktivity Logosu pravidelnou součástí programu festivalu Prague Pride. Je 

důležité zmínit, že Logos nemá zájem vymyslet žádnou novou homosexuálně laděnou 

křesťanskou ideologii, chce pouze nastolit atmosféru přijetí ve společnosti.
81

 

 

3.2.3 Mezipatra 

  

Queer filmový festival Mezipatra založilo občanské sdružení gayů, leseb a přátel STUD 

Brno. Původně v roce 2000 vznikl jako doprovodná akce k soutěži Gay Man České 

republiky, ale už následující rok se osamostatnil pod názvem Duha nad Brnem. Název 

Mezipatra s podtitulem český gay a lesbický filmový festival se začal používat v roce 2002. 

Festival se postupně rozšířil do hlavního města a do dalších měst (a také na Slovensko), až 

vznikl i nový podtitul queer filmový festival. Od roku 2013 jej oficiálně organizuje zapsaný 

spolek Mezipatra, přičemž spolek STUD Brno zůstal jako spolupořadatel.
82

 

 Festival Mezipatra v prvním ročníku představil osm filmů a tři divadelní předsta-

vení, od té doby je to každý rok přibližně sto českých i zahraničních celovečerních 

a krátkých hraných filmů a dokumentárních filmů s LGBT tematikou. Společně s filmy 

jsou prezentováni i jejich tvůrci a na konci získávají ocenění od odborné mezinárodní, ale 

také od studentské poroty a od diváků. Prostřednictvím promítaných filmů, ale také 

pestrého doprovodného programu, se organizátoři festivalu snaží vytvořit a poskytnout 

prostor pro objevování mnohotvárnosti genderových identit a sexuálních orientací. 

Mimo oficiální část Mezipater v listopadu festival pořádá další své aktivity. 

Například tradičně je součástí festivalu Prague Pride – promítání hraných filmů v letním 

kině v rámci programu Mezipatra: Identita ve městě, před kterými probíhají diskuze 

s diváky na témata vztahující se k vybraným filmům, anebo nepravidelně v průběhu roku 

se konají promítání starších LGBT filmů pod značkou Mezipatra Approved.  

                                                        
81 Logos – LGBT věřící [online]. [cit. 2018-03-17]. Dostupné z: www.logoscr.cz 
82 ŽÁČKOVÁ. Prezentace „podivného“ v české kultuře a festival Mezipatra. Brno, 2010. Diplomová práce. 

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. 
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 Queer festival má neziskový charakter a jeho hlavním cílem je emancipace sexuál-

ních menšin v České republice a propagace kvalitních filmů. Z Mezipater se v průběhu let 

stala uznávaná filmová přehlídka, kterou každoročně navštíví až 12 tisíc diváků. Její 

pořádání podporují mimo jiné i domácí a zahraniční kulturní instituty a podobně laděné 

festivaly.
83

 

 

3.2.4 Prague Pride 

 

Největší český LGBT festival Prague Pride není nejstarší v České republice, první ročník 

se konal teprve v roce 2011.
84

 Rok poté, kdy byl založen zapsaný spolek Prague Pride, 

který vznikl právě za účelem konání lidskoprávního festivalu. Spolek je nestátní nezisko-

vou organizací, jejíž cílem je především boj proti homofobii a zvýšení povědomí o LGBT 

komunitě. Přestože bylo původním plánem pouze pořádání festivalu, postupně se aktivity 

spolku rozrostly – v současné době tedy vedle srpnového festivalu celoročně funguje 

online poradna Sbarvouven.cz (webová stránka, která informuje o coming outu a LGBT 

světě a nabízí online chat s mentory, kteří pomáhají většinou mladým lidem řešit jejich 

konkrétní nejasnosti a otázky ohledně sexuální orientace)
85

, v květnu se koná charitativní 

běh proti homofobii a diskriminaci HIV+ osob FUN & RUN, v červnu pak Pride Business 

Forum (podporující LGBT diverzitu a inkluzi na pracovištích)
86

. Spolek Prague Pride tedy 

už dávno není pouze gay průvod hrdosti, ale plnohodnotná osvětová organizace pomáhající 

LGBT lidem.
87

 

 Zatím poslední ročník týdenního festivalu Prague Pride nabídl více než 100 kultur-

ních, společenských, diskuzních, sportovních a duchovních akcí, přičemž jej navštívilo 

85 tisíc lidí z různých koutů republiky, ale také ze zahraničí. Festival do Prahy pravidelně 

přiváží významné LGBT osobnosti, které se ve svých zemích zasloužily o zlepšení komu-

nitního života a o změny zákonů. Během festivalu pořadatelé myslí i na zdraví účastníků, 

                                                        
83 Mezipatra [online]. [cit. 2018-03-18]. Dostupné z: http://www.mezipatra.cz/  
84 SEIDL, Jan. Od žaláře k oltáři: Emancipace homosexuality v českých zemích od roku 1867 do současnosti. 

Brno: Host, 2012. ISBN 978-80-7294-585-6. 
85 O nás. Sbarvouven.cz [online]. [cit. 2018-03-18]. Dostupné z: https://www.sbarvouven.cz/o-nas/  
86 Pride Business Forum Memorandum 2017+. Pride Business Forum [online]. [cit. 2018-03-18]. Dostupné 
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87 Prague Pride [online]. [cit. 2018-03-18]. Dostupné z: http://www.praguepride.cz/  
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proto společně s Českou společností AIDS pomoc provádí testování na HIV a další po-

hlavně přenosné nemoci.
88

 

 Spolek Prague Pride poukazuje na názory lidí, kteří prohlašují, že není potřeba mít 

v Česku podobný festival, protože gayové a lesby jsou ve zdejší společnosti tolerováni. 

Avšak pořadatelé a příznivci tvrdí, že tolerance a respekt není to samé – heterosexuální 

vztahy jsou u nás respektovány, naproti tomu ty homosexuální jsou pouze tolerovány. 

Sobotní průvod, který je nejviditelnější LGBT akcí celého roku, se často setkává 

s negativními reakcemi veřejnosti a politiků, jejichž vyjádření a následná pozornost v ko-

nečném důsledku organizátorům pomáhá a festivalu se tak dostává výrazně větší mediální 

pozornost.
89

 

 

3.2.5 Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu 

 

Svou činnost sdružení aktivistů a aktivistek Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diver-

zitu (PROUD) zahájilo záměrně 17. května 2011
90

 – na Mezinárodní den boje proti 

homofobii, jehož smyslem je připomínka respektu práv lidí s jinou než heterosexuální 

orientací, ukončení diskriminace a násilí pramenící z homofobie (diskriminace, odporu či 

iracionálního strachu z homosexuality).
91

 Organizátoři měli pro založení jasný důvod – 

lidé s menšinovou sexuální orientací anebo osoby narozené s neodpovídající genderovou 

identitou stále nemají stejná práva jako heterosexuální většina.
92

 Jejich nejvýraznějším 

cílem je však změna zákonů, aby stejnopohlavní páry měly možnost plnohodnotně 

adoptovat děti (adoptování biologického dítěte partnera a individuální i společné adopce 

párů v registrovaném partnerství) a uzavírání občanského sňatku totožného s institutem 

manželství. 

 Další aktivitou PROUDu je snaha o zlepšení atmosféry na obou stupních 

základních škol a na středních školách, ve kterých dosud nevymizela verbální či fyzická 

homofobní a transfobní (diskriminace, odpor nebo iracionální strach z transgender osob) 

                                                        
88 Prague Pride 2017: Závěrečná zpráva festivalu. Prague Pride [online]. [cit. 2018-03-18]. Dostupné z: 
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Brno: Host, 2012. ISBN 978-80-7294-585-6. 
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šikana. Chtějí toho dosáhnout zejména přítomností lesbických, gay, bisexuálních a trans-

gender témat ve všech oblastech vzdělávání. S tímto přímo souvisí i pomoc především 

mladým lidem s bezproblémovým rodinným a veřejným coming outem. 

 V neposlední řadě se sdružení zabývá tématem stárnutí LGBT osob, o kterém toho 

česká veřejnost ani odborníci moc nevědí. Přitom tito lidé jsou ve vyšším věku často 

osamoceni, protože neměli děti, a tím pádem nemají pevnou rodinnou síť. A v případě, že 

jsou LGBT senioři umístěni do domovů, bývají pak dobrovolně nebo vynuceně oddělení 

od ostatních obyvatel. Je to zejména proto, že současní homosexuální a transgender senioři 

mají odlišné potřeby a nejsou zvyklí o nich mluvit.
93

 

5 Aktivity Jsme fér 
 

Kampaň za stejnopohlavní manželství probíhá na sociálních sítích a v médiích. Kromě 

toho tým organizátorů od začátku loňského roku, ještě před oficiálním spuštěním kampaně, 

až dosud uspořádal vlastní nebo se zúčastnil desítek akcí, které měly dva společné cíle – 

informovat veřejnost a vyvolat diskuzi. Mezi ty, kde byl informační stánek Jsme fér, patří 

například plesy (ostravský Duhový ples, brněnský a pražský Queer Ball), filmové festivaly 

(Febiofest, Jeden svět a Mezipatra – a to nejen v Praze, ale následně i v dalších městech), 

kulturní festivaly (pražské Korzo Krymská a Prague Pride, pardubický Multikulturní 

týden, ostravské Zažít město jinak a Colours of Ostrava) a další. Mimo tyto již známé akce 

si Koalice za manželství uspořádala i několik vlastních, a to většinou v rámci svátků a vý-

znamných dnů (Svátek zamilovaných, První máj, Den matek, Den dětí) anebo samostatně 

organizované benefiční koncerty či projekce spojené s pofilmovými debatami. Na všech 

těchto akcích se nacházelo i petiční místo, kde mohli všichni, kdo si myslí, že manželství 

by mělo být pro všechny, přidat svůj podpis na petiční arch. Akce pokračují dodnes. 

Kromě toho existují tzv. férová místa – kavárny, restaurace, kina, hotely, obchody a spo-

lečnosti –, kde lidé mohou přidat svůj podpis i mimo dění zmíněných kulturních událostí. 

Organizátoři si dali za cíl nasbírat 50 tisíc podpisů do 1. května 2018.
94

 

 Kampaň Jsme fér a její plány nejsou pouze záležitostí LGBT komunity, od jejího 

vzniku má Koalice za manželství značnou podporu lidí s většinovou sexuální orientací 

včetně veřejně známých společností a osobností. Přidávají se také heterosexuální dobrovol-
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níci, kteří informují své okolí a sbírají podpisy. Zajímavé je, že někteří z nich donedávna 

ani netušili, že jsou rozdíly mezi registrovaným partnerstvím a manželstvím. „Jako hetero-

sexuálku mě vlastně nikdy nenapadlo, že homosexuálové mají odlišná práva a jsou často 

diskriminovaní. A to i přesto, že naše společnost by měla být založena na rovnosti všech. 

To zjištění mě šokovalo,“ píše na webové stránce kampaně plzeňská dobrovolnice. 

Podobně jako ona i další zájemci si uvědomili, že jeden jejich podpis nestačí, a proto se 

podpisy rozhodli aktivně sbírat.
95

 

6 Předmět zkoumání a metodologie 
 

Prague Pride a další výše popsané aktivity LGBT komunity jsou odjakživa probíraná 

v médiích, přičemž často o nich informují nevhodně, což má za následek zbytečně 

negativní názor společnosti na celou LGBT menšinu. Jako příklad mohu uvést novináře, 

kteří na letním festivalu Prague Pride záměrně vyhledávají a na fotografiích zachycují 

například jednotlivce v kožených oděvech, namísto toho, aby poukazovali na skutečný 

význam takového festivalu.
96

 Mým cílem je zjistit, jak média informovala o kampani Jsme 

fér a jak jí rámcovala – pozitivně, neutrálně či negativně. 

 

6.1 Metoda rámcování 

 

Název vybrané metody je odvozený od slova rámec, které už v 70. letech použil sociolog 

Erving Goffman pro způsob interpretace a přistupování k událostem.
 97

  Pojem rámcování 

můžeme chápat jako proces médií, která záměrně vybírají konkrétní aspekty jednotlivých 

témat a následně zvyšují jejich významnost v publikovaném textu.
98

 Tehdy o nich řekl: 

„Předpokládám, že definice situací jsou postaveny na principech organizací, které řídí 

dění o našem subjektivním vnímání. Rámec je tedy výrazem, který používám k popisu 
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těchto základních prvků, které jsem schopen identifikovat.“
99

 Pomocí rámců přisuzujeme 

událostem význam. Znamená to také, že jakýkoliv jednotlivec má možnost danou událost 

interpretovat rozdílným způsobem – každý výklad tedy může být zkreslený, nepřiměřený, 

nesprávný či naprosto chybný.
100

 

 Z toho vyplývá, že žádná událost nemá jeden jasný význam, který následně všichni 

přebírají a dále šíří. Proto je pro média (a jiné účastníky) poměrně snadné vytvořit vlastní 

rámce a podle nich psát a informovat o konkrétních událostech.
101

 Volba rámce úzce 

souvisí s tím, jak pravděpodobně bude zpráva vnímaná veřejností. Může se přitom jednat 

vysloveně o záměr někoho z redakce daného média z důvodu ovlivňování výsledné 

podoby mediálního výstupu, nebo naopak o nechtěné uplatnění výběrových postupů při 

tvorbě a editování té které zprávy.
102

 

 

6.2 Rámcování kampaně Jsme fér 

 

Pro svou analýzu, která má demonstrovat způsob rámcování kampaně Jsme fér, jsem si 

vybral čtyři online média, konkrétně zpravodajské a publicistické portály Blesk.cz, 

Denikreferendum.cz, iDNES.cz a Lui.cz. Sledované období jsem omezil na dvanáct 

měsíců, konkrétně od začátku kampaně v dubnu 2017 do března 2018. Články jsem vybíral 

podle dvou základních klíčových slov – „Jsme fér“ a „Koalice za manželství“. 

V této části práce jsem vytvořil dva rámce, které jsem blíže sledoval. Tím prvním 

je tonalita článků, přičemž odpovídám na to, jestli šlo o pozitivní, negativní či neutrální 

vyznění. To zjistím na základě způsobu, jakým vybraná online média informovala 

o tématu a jaké osobnosti byly citovány. Druhým rámcem je to, jestli se kampaň za 

manželství pro všechny stává politickým tématem – zdali vznikly články, které primárně 

neinformovaly o samotné kampani, ale o právních cílech jejích organizátorů. 
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Zároveň mě zajímalo, kolik článků týkajících se kampaně ve vybraných médiích 

vyšlo a zdali bulvární web Blesk.cz o kampani psal tendenčně za vidinou vyšší čtenosti. 

Analytická část má převážně deskriptivní charakter. Odkazy na analyzované články jsem 

připojil k seznamu literatury na konci této práce. 

 Ještě před tím bych rád upozornil na odchýlení od tezí. V mé analýze jsem 

vycházel zejména z výsledků monitoringu online médií, které zajišťuje společnost 

Monitora. Přestože o kampani Jsme fér v průběhu mnou zvoleného období informovalo 

množství serverů, jen několik z nich o ní psalo opakovaně – to je něco, co jsem dopředu 

určit nemohl. Právě z tohoto důvodu jsem se rozhodl původně zvolené weby Info.cz 

a Aktualne.cz nahradit novými, na kterých vzniklo daleko víc článků, které jsem mohl 

analyzovat. Zároveň jsem zvolil jinou metodologii – původní obsahovou analýzu jsem na 

základě inspirace u podobných bakalářských prací studentů žurnalistiky změnil na rámco-

vání. Tato technika zpracování materiálu je vhodnější vzhledem k typu tématu. 

 

6.2.1 Denikreferendum.cz 

 

Nezávislý internetový Deník Referendum, jehož šéfredaktorem je novinář a politik Jakub 

Patočka, je považován za levicově orientovaný. Ve svých třech příspěvcích o kampani 

Jsme fér poprvé informoval měsíc před volbami do Poslanecké sněmovny, kdy Koalice za 

manželství zveřejnila žebříček, který veřejnost informoval o postoji kandidujících politic-

kých stran k právům gayů a leseb, konkrétně šlo o zrovnoprávnění manželství a možnost 

přiosvojení dítěte. K hodnocení stran se tehdy vyjádřil Czeslaw Walek, předseda spolku 

Prague Pride: „Nechceme lidem říkat, koho mají volit. Spíše jim říkáme: pokud půjdete 

k volbám a uvažujete o této straně, podívejte se na naši stránku – a třeba podle ní 

kroužkujte.“
103

 Článek informuje o aktivitách Koalice za manželství, o konkrétních výsle-

dcích žebříčku a porovnává postoje jednotlivých stran. Například o tom, že tým organizá-

torů se snaží zprostředkovávat setkání dosud nerozhodnutých politiků s duhovými 

rodinami (gay a lesbickými páry s dětmi). Kromě Waleka cituje autorka článku, v jehož 

diskuzi není jediný příspěvek, Petra Dvořáková taky právničku Adélu Horákovou 

z platformy PROUD. 

                                                        
103 DVOŘÁKOVÁ, Petra. Politické strany a LGBT: TOP 09 je konzervativní, ČSSD neurazí, nenadchne. 

Deník Referendum [online]. 2017 [cit. 2018-03-24]. Dostupné z: http://denikreferendum.cz/clanek/26151-

politicke-strany-a-lgbt-top-09-je-konzervativni-cssd-neurazi-nenadchne  
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 Dvořáková je autorkou i druhého článku pojednávajícího o festivalu Mezipatra 

a jeho cílech. Prostor k vyjádření dostal ředitel festivalu Pavel Bicek, který popisuje vývoj 

postavení LGBT osob v Česku a zmiňuje i současnou snahu o zlegalizování manželství 

stejnopohlavních párů a přiosvojení. Ve druhé části článku, ve které se píše o kampani 

Jsme fér, popisuje detailní rozdíly mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím již 

zmíněný Czeslaw Walek: „Podpora manželství pro stejnopohlavní páry stoupá každý rok, 

v průzkumech se nyní vyjadřují pro asi dvě třetiny lidí. Občas někdo namítne: vždyť máte 

manželství. Když jim vysvětlíme, jak velký je mezi registrovaným partnerstvím a manžel-

stvím rozdíl, zpravidla reaguje: No jasně, proč byste měli mít jiná práva, vždyť láska je 

stejná.“
104

 Ani u tohoto článku se žádný čtenář nezapojil do diskuze. 

 Celistvější článek o vývoji rovnoprávnosti LGBT lidí a právních nedostatcích vyšel 

v tomto médiu až v únoru 2018, čili deset měsíců po začátku kampaně. Autor Radek 

Kubala v rámci Svátku zamilovaných popsal důvody, proč se gayové a lesby snaží prosadit 

manželství pro všechny. Citoval především Luciu Zachariášovou, spolupracovnici kam-

paně Jsme fér. Ta zmínila aktuální podporu politických stran – novelu zákona o manželství 

podpořila Pirátská strana a někteří poslanci hnutí ANO. Naopak proti této společenské 

změně jsou strany KDU-ČSL a SPD, v ostatních stranách se o ní vede debata, protože 

názory jejich členů se různí.
105

 V debatě pod článkem se objevilo 34 příspěvků čtenářů, 

kteří jsou buď kampani nakloněni nebo je jim lhostejná, anebo jsou vysloveně proti 

a zastávají pouze manželství heterosexuálních párů. 

Deník Referendum o kampani psal zpravodajsky, čili neutrálně, navíc citováním 

zejména lidí z prostředí Koalice za manželství zamezil nesouhlasným názorům. Jediný 

protipól zastává zmíněná čtenářská diskuze. Autoři všech článků psali výhradně o kam-

pani, nelze tedy říct, že by to pojali jako politické téma. Pojítkem s politikou byly pouze 

zmiňované postoje politických stran k legalizaci stejnopohlavních manželství. 
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6.2.3 iDNES.cz 

 

Zpravodajský portál provozovaný mediální společností MAFRA vydal rovněž tři články 

pojednávající o kampani Jsme fér, zásadním rozdílem oproti jiným online médiím je 

mnohonásobně vyšší účast čtenářů v diskuzích. 

 Prvním článkem, který byl sepsán podle vzoru ČTK v dubnu 2017, informoval 

tento server své čtenáře o vznikající iniciativě. Kromě základních informací a cílů Koalice 

za manželství iDNES.cz přidal i výpovědi lesbického páru Žanety a Terezy. Partnerky 

mimo jiné objasnily nedostatky registrovaného partnerství. Dalším citovaným 

respondentem byl evangelický duchovní Martin Arden, který řekl, že neexistuje jediný 

rozumný argument, který by byl proti manželství dvou lidí bez ohledu na jejich pohlaví.
106

 

Článek je doplněn anketou, ve které mohli čtenáři vyjádřit svůj názor – proti uzavírání 

homosexuálního manželství bylo 4 215 a pro 2 475 lidí. 

 Další relevantní článek na tomto portálu vznikl až v září téhož roku a přestože 

kampaň fungovala už pět měsíců, zněl titulek takto: „Začal boj za manželství pro gaye 

a lesby, registrované partnerství nestačí“.
107

 Tentokrát šlo o stejné téma jako v prvním 

článku Deníku Referendum, čili o hodnocení politických stran před volbami do Poslanecké 

sněmovny. Autor Josef Kopecký rovněž citoval Czeslawa Waleka a Adélu Horákovou. Pří-

spěvek končí informací o zemích, kde gayové a lesby už mohou vstupovat do manželství. 

 „Chceme mít svatbu, ozývají se lesby a gayové. Petice má 22 tisíc podpisů,“ tak zní 

poslední článek, který čtenáře informoval o nejnovější situaci kampaně Jsme fér. Kromě 

aktuálního počtu podpisů lidí podporujících stejnopohlavní manželství autorka článku 

Michaela Bůnová připomíná situaci lidí s menšinovou sexuální orientací v Česku. Autorka 

si jako respondenty z řad Koalice za manželství vybrala tiskovou mluvčí Kláru 

Kubíčkovou, již zmíněnou Terezu (z lesbického páru) a Luciu Zachariášovou. Dále pak 

citovala zástupce jednotlivých politických stran, jmenovitě mluvčího ministerstva 

spravedlnosti Jakuba Římana, poslankyni hnutí ANO Radku Maxovou, poslance Pirátské 

strany Jakuba Michálka, poslankyni ČSSD Kateřinu Valachovou, poslance TOP 09 

Dominika Feriho, poslankyni ODS Janu Černochovou, poslance SPD Mariana Bojka. 

                                                        
106 Homosexuálové by měli mít možnost uzavřít manželství, tvrdí organizace. IDNES.cz [online]. 2017 
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Jediné vysloveně negativní vyjádření zaznělo od poslance KDU-ČSL Víta Kaňkovského: 

„Poslanecký klub KDU-ČSL uvedený návrh nepodporuje, podporujeme tradiční model 

rodiny.“
108

 Článek je doplněn videem, ve kterém herci Petr Vančura a Jan Cina podporují 

iniciativu Jsme fér a vyzývají k podepsání petice. Autorka přidala i okénko s fakty 

o kampani, audiovizuální anketu tří poslanců a čtenářskou anketu (4 625 proti, 2 351 pro). 

 Jelikož úkolem zpravodajského serveru není témata jakkoliv hodnotit, podobně 

jako Deník Referendum i portál iDNES.cz tak zaujal neutrální postoj k tématu kampaně za 

manželství pro všechny. Od předchozího webu se liší ve dvou případech – autoři článků 

citovali i zástupce mimo Koalici za manželství a výrazněji zapojili čtenáře. Ani u tohoto 

média nelze říct, že by se ze Jsme fér stalo politické téma. 

 

6.2.4 Blesk.cz 

 

Internetová verze nejčtenějšího bulvárního deníku v Česku byla kampani Jsme fér naklo-

něna víc než jiné zpravodajské, publicistické či společenské portály (kromě serveru 

Nakluky.cz a Lui.cz, o kterém budu psát následně). Snažil jsem se také zjistit, jestli to bylo 

kvůli jisté kontroverzi tématu a následné vyšší čtenosti či nikoliv. Blesk.cz u svých článků 

nenabízí možnost diskuze. 

Prvotní zmínka o kampani se objevila okamžitě po tiskové konferenci v dubnu 

2017. V článku se píše o tom, že Koalice za manželství chce otevřít debatu o tom, zdali by 

nemohli manželský svazek spolu uzavírat i dva muži či dvě ženy. První část textu je 

postavena na rozhovoru s již výše zmíněným lesbickým párem Terezou a Žanetou. Kromě 

jejich odpovědí se článek věnuje základním rozdílům mezi manželstvím a registrovaným 

partnerstvím, zmiňuje země, ve kterých je gayům a lesbám umožněno brát se a cituje 

Czeslawa Waleka z Prague Pride, právničku Adélu Horákovou, která poukazuje na 

zvyšující se podporu manželství pro všechny v Česku a tehdejšího tiskového mluvčího 

Jsme fér Aleše Rumpela: „Chceme mluvit nikoliv o právech a diskriminaci, ale o hodno-

tách. Férovost je důležitá hodnota v diskusi o manželství.“
109

 V článku není uvedené 
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vyjádření žádného oponenta, na závěr je přidán audiovizuální záznam z festivalu Prague 

Pride a fotogalerie stejnopohlavních párů. 

Nový článek vznikl pouhé tři dny nato a ten předchozí rozšiřuje o výpovědi dalšího 

lesbického páru, který už ale má dítě, zatím si jej však nemůže přiosvojit nebiologická 

matka. Jedna z partnerek, Kateřina, mimo již zmíněné odlišnosti registrovaného partnerství 

poukazuje na to, že svatbu bere jako symbolický rituál a že zatím není gayům a lesbám 

dopřán. Text je postaven na lidském příběhu, což podtrhává i osobní fotogalerie, a opět 

postrádá vyjádření lidí, kteří jsou proti zlegalizování stejnopohlavního manželství.
110

 

Novinářka Zuzana Zelenková se v září 2017 zaměřila na hodnocení politických 

stran podle toho, jak jsou nakloněny právům gayů a leseb. Kromě toho, že autorka 

vysvětluje, jakým způsobem Koalice za manželství hodnotila jednotlivé strany a jak 

dopadly, nabízí i několik vyjádření osob z LGBT komunity. „Nemůžu volit stranu, která 

toto nepovažuje za otázku lidských práv. Rovné manželství a možnost adopcí pro všechny 

je něco, co už tu mělo být dávno. Omezovat práva části společnosti je absurdní,“ pronesla 

jedna z respondentů.
111

 Článek je doplněn citacemi Czeslawa Waleka a Adélou Horákovou 

a fotografiemi z průvodu Prague Pride. 

Následující článek se zabýval výsledky voleb do Poslanecké sněmovny, do které se 

dostalo 82 poslankyň a poslanců, kteří se vyjádřili ve prospěch gayů a leseb. Největší počet 

z nich je součástí hnutí ANO, žádný naopak ze strany SPD. Přestože jde o dobrou zprávu 

pro Koalici za manželství, neznamená to nic, dokud se lidé z kampaně postupně nesetkají 

se všemi zvolenými a nebudou s nimi diskutovat o férovosti manželství pro všechny. Matěj 

Hynek ve svém článku dále porovnává postoje některých zvolených politických stran 

k právům gayů a leseb, necituje však nikoho kromě tehdejší tiskové mluvčí Koalice za 

manželství Bohdany Rambouskové.
112

 

Začátkem prosince 2017 vyšel další článek od Matěje Hynka, tentokrát jej celý 

postavil na výpovědích Czeslawa Waleka, který vysvětloval rozdíly v právech a povin-

nostech manželství a registrovaného partnerství a zároveň se vyjádřil k petici, pod kterou 

chce Koalice za manželství do 1. května 2018 nasbírat 50 tisíc podpisů: „Je to číslo, které 
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nelze přehlédnout. A politikům i političkám vyšle jasný signál, že otázce zrovnoprávnění 

manželství by se v tomto volebním období měli věnovat.“
113

 

Další příspěvek na Blesk.cz pojednává o snaze Pirátské strany uzákonit sňatky 

gayů a leseb včetně práva na adopce. Předseda strany Ivan Bartoš v něm tvrdí, že je lepší 

dát dítě do rodiny homosexuálního páru než do ústavní péče. V poslední části článku se 

píše o názorech některých dalších politických stran a také o již zlegalizovaných sňatcích 

v jiných evropských zemích.
114

 

Blesk.cz ve svých článcích ani jednou nezaujal negativní postoj vůči kampani Jsme 

fér, zároveň ve spojitosti s Koalicí za manželství ani nepoužíval typické bulvární titulky ve 

stylu výkřiků, jaké známe především z přední strany tištěné verze tohoto média. Redaktoři 

o kampani informovali neutrálně až – dalo by se říct – přátelsky, z čehož vyplývá, že práva 

gayů a leseb nejsou v dnešní době už tolik kontroverzním tématem a široká veřejnost se 

k němu staví otevřeně. Co se týče zpolitizování tématu sňatků gayů a leseb, nelze jej tak 

brát na základě jednoho článku. 

 

6.2.5 Lui.cz 

 

Ukázalo se – a je to zároveň i logické –, že nejvíce článků obsahujících mnou vybraná 

klíčová slova napsali redaktoři serveru Lui.cz, protože se jedná o zpravodajsko-publicis-

tický gay online magazín.
115

 Příspěvky o rovnoprávnosti gayů a leseb v České republice se 

na tomto webu objevují pravidelně. Přímo o boji za manželství pro všechny jich však ve 

sledovaném období vzniklo deset, mimo to se objevilo několik zmínek, kdy někteří 

z veřejně známých českých gayů v rozhovoru uvažovali o svatbě s tím, že v Česku zatím 

není možná. O manželství gayů a leseb se v rozhovoru na jaře 2018 zmínil i poslanec 

Pirátské strany František Kopřiva, kdy řekl, že „rovné manželství má v současném složení 

Sněmovny relativně silnou podporu.“
116

 Na tomto portálu rovněž nejsou k dispozici 

diskuze čtenářů. 
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 První článek, který na základě tiskové zprávy Koalice za manželství vznikl v dubnu 

2017, informoval o startování kampaně Jsme fér a jejích cílech.
117

 Následovala 

několikaměsíční pauza, dokud v červenci nevyšel příspěvek odpovídající na otázku, co se 

stane, až Česká republika zlegalizuje stejnopohlavní sňatky. Autor v něm popisuje 

zkušenosti zemí, kde se gayové a lesby mohou brát, a cituje Evana Wolfsona z výše 

zmíněného amerického hnutí Freedom to Marry, který kromě jiného popisuje i nečekaná 

pozitiva umožnění manželství pro všechny ve Spojených státech amerických: „Prestižní 

americký medicínský časopis před časem zveřejnil studii, podle níž v zemích, kde došlo 

k této změně, prudce poklesl počet sebevražd teenagerů.“
118

 

 Podobně jako jiné zpravodajské servery i Lui.cz v září informoval své čtenáře 

o průzkumu Koalice za manželství, který sledoval postoje politických stran k právům gayů 

a leseb. Jedinou citovanou osobou byla právnička Adéla Horáková, která uvedla, že většina 

českého národa je nakloněna LGBT menšině.
119

 Ke konci roku 2017 vznikly ještě dva 

články – v jednom z nich autorka Mirka Dobešová oznamovala petiční výzvu kampaně 

Jsme fér
120

 a ve druhém redakce pozitivně komentovala zaslání otevřeného dopisu Koalice 

za manželství tehdejšímu kandidátovi na prezidenta Pavlu Fischerovi, který na jednom 

z veřejných vystoupení řekl, že by ústavním soudcem nejmenoval homosexuála ani 

pedofila.
121

 

 V jednom z posledních článků redakce informuje o aktuální situaci kampaně Jsme 

fér, konkrétně o úspěšném sbírání podpisů na petiční archy, a připomíná rozdíly mezi 

registrovaným partnerství a manželství a cituje zástupce Koalice za manželství, Czeslawa 

Waleka a Luciu Zachariášovou.
122

 

 Jelikož jde o web přátelský vůči gayům a lesbám, potvrdilo se mi to, co bylo už na 

začátku zkoumání patrné – redaktoři se o kampani Jsme fér vyjadřovali spíše pozitivně, 

                                                        
117 DOBEŠOVÁ, Mirka. Jsme fér (?). Čeští gayové a lesby by rádi uzavírali manželství. Nová kampaň 

startuje. LUI [online]. 2017 [cit. 2018-03-25]. Dostupné z: http://bit.ly/2JYKb8X  
118 MIDGEY, Johnny G. Co se skutečně změní, až Česká republika uzákoní stejnopohlavní manželství?. LUI 

[online]. 2017 [cit. 2018-03-25]. Dostupné z: http://bit.ly/2HezSMt  
119 DOBEŠOVÁ, Mirka. Zelení a Piráti zabodovali v unikátním průzkumu mapujícím postoje členů stran k 

právům leseb a gayů. TOP 09 a ODS totálně propadly. LUI [online]. 2017 [cit. 2018-03-25]. Dostupné z: 

http://bit.ly/2vq2Xms  
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podporu stejnopohlavního manželství. LUI [online]. 2017 [cit. 2018-03-25]. Dostupné z: 

http://bit.ly/2vsUOxL  
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případně neutrálně. Citovali výhradně spřátelené respondenty a nepsali pouze o kampani, 

ale také o veřejných akcích Koalice za manželství. Rovněž z článků posledního analyzo-

vaného média nelze tvrdit, že by se z kampaně Jsme fér stalo politické téma. 
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Závěr 

Hlavním cílem mé práce bylo představení životní situace českých gayů a leseb s tím, že 

jsem se zaměřil na vývoj jejich postavení od prvních zmínek v tehdejších rakousko- 

-uherských médiích až do jara 2018. Věřím, že se mi podařilo vysvětlit, co současné gaye 

a lesby vedlo k tomu, aby bojovali za legalizaci stejnopohlavního manželství. Vděčím 

autorům českých knih zabývajících se historií homosexuality v českém prostředí, díky 

nimž bylo snazší pochopit životní podmínky lidí s menšinovou sexuální orientací. 

Co se týče analytické části, v mnou sledovaném období vzniklo 118 elektronických 

článků více či méně zmiňujících kampaň Jsme fér, přesto bylo jen málo zpravodajských 

a publicistických webů, které tématu věnovaly více prostoru. Sledované články spojuje 

citování převážně jen příznivců aktivit a cílů Koalice za manželství, málokdy se v nich 

objevila vyjádření lidí proti. Proto je všechny považuju za neutrální až pozitivní. 

Nejvýraznějším rozdílem mezi analyzovaným materiálem byly diskuze pod články na 

portálu iDNES.cz – ty vedly k vytvoření prostoru pro negativní názory, šlo však pouze 

o postoje čtenářů, nikoliv odborné veřejnosti či politiků. 

Zajímalo mě, jestli články na webu Blesk.cz, který je považován za bulvární 

médium, byly psané formou, která by měla za účel zvýšení čtenosti. Nic takového se mi 

nepotvrdilo. Organizátorům v šíření kampaně značně pomohla skutečnost, že Blesk.cz je 

oblíbená a čtená webová stránka. 

Kampaň Jsme fér neapeluje pouze na veřejnost, ale také na zástupce politických 

stran. Pokud chtějí organizátoři z Koalice za manželství prosadit právo na sňatky homose-

xuálních párů, musí se setkávat se všemi poslanci, protože právě od jejich názorů se bude 

odvíjet změna zákona. A to se už několik měsíců děje, je to patrné jak z aktivit pořadatelů 

kampaně Jsme fér, tak z analyzovaných článků. Přestože se politika s tématem pochopi-

telně prolíná, nelze konstatovat, že se z boje za uzákonění manželství pro všechny stalo 

politické téma – alespoň to nemůžu prohlásit na základě mnou vybraných článků. Nicméně 

téma manželství pro všechny více či méně rezonuje téměř všemi politickými stranami. 

Kampaň má podporovatele v Pirátské straně a v hnutí ANO, naopak KDU-ČSL a SPD 

zastávají negativní postoj.  

Zástupci Koalice za manželství intenzivně debatují s poslanci, proto si myslím, že 

Jsme fér má potenciál stát se významným politickým tématem už v následujících měsících. 

Soudím tak nejen podle zjištěných skutečností, ale především podle toho, že se Koalici za 
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manželství podařilo nasbírat 50 tisíc petičních podpisů. Cílem organizátorů je prosadit 

manželství pro všechny ještě za současné vlády.  
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Summary 

The main aim of the thesis was to present the situation of Czech gays and lesbians, 

focusing on the development of their social status from the first reference in media of the 

Austro-Hungarian Empire until the spring of 2018. I believe that I managed to explain 

what led contemporary gays and lesbians to fight for legalisation of the same-sex marriage. 

Thanks to the authors of Czech literature that looks into the history of homosexuality in the 

Czech environment it was easier to understand the living conditions of people with 

minority sexual orientation. 

            As far as the analytical part is concerned, there were 118 electronic articles more or 

less mentioning Jsme fér (We are fair) campaign. However, there were only a few news 

and journalistic websites that devoted the topic more space. The monitored articles 

combine the citation of supporters of the campaign’s activities and goals as marriages 

predominantly, seldom the expression of people against them. The most striking 

differences in the analysed materials were the discussions under the articles on iDNES.cz 

portal – these led to the creation of a space for negative opinions, but these were only the 

attitudes of the readers, not the professional public or the politicians. 

            I wondered if the articles published on Blesk.cz, which is considered a tabloid 

medium, were written in a form designed to increase readability. It was confirmed. The 

fact that Blesk.cz is a popular and well-read website greatly helped the promoters of the 

campaign. 

            Jsme fér (We are fair) campaign appeals not only to the public, but also to the 

representatives of political parties. If the Koalice za manželství (Coalition for Marriage) 

organisers want to enforce the right to marry for homosexual couples, they have to meet all 

the members of parliament, because the change of law will depend on their opinions. And 

this has been happening for several months, it is apparent both from the campaign 

organisers' activities and from the analysed articles. Although the politics naturally 

intersect with the subject, it cannot be stated that the fight for the legalization of marriage 

for all has become a political topic – at least I cannot state it on the basis of selected 

articles. Nevertheless, the subject of marriage for all resonates more or less with almost all 

political parties. The campaign has supporters in Pirátská strana (the Pirate Party) and 

hnutí ANO (the ANO movement), while KDU-ČSL (Christian Democratic Party) and SPD 

(Freedom of Direct Democracy Party) hold a negative attitude. 
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