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SPECIÁLNÍ VYDÁNÍ
ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2021

Na malé vsi na Jihlavsku žijí dvě ženy, které si 
na radnici řekly Ano. A vychovávají dvojčata.

ROMANTICKÁ SVATBA 
NA RADNICI 

Příběh Markéty a Radky Rodových začal před 
deseti lety, kdy je na pouťové zábavě seznámili 
společní přátelé. O půl roku později slovo dalo 
slovo, a jelikož lásce se nedá poručit, začaly spo-
lu obě dívky chodit. Čas plynul, a tak přišlo na 
řadu téma svatba. Jelikož Radka ještě studovala, 
chtěly obě ženy počkat se zásnubami až po do-
končení jejího studia. „Na letní dovolené se pak 
Radí vyjádřila. Měla to promyšlené do detailu. 
Opravdu mě to krásně zaskočilo,“ vzpomíná na 
životní okamžik Markéta. Radka a Markéta si 
své „Ano“ řekly 8. 8. 2019 na jihlavské radnici 
po sedmi letech vztahu. Doufaly, že do té doby 
stát schválí manželství pro všechny. „Bohužel 
návrh už přes dva roky leží ve Sněmovně a čeká 
na hlasování,“ posteskly si obě ženy a vzaly na-
konec na milost registrované partnerství, jelikož 
chtěly založit rodinu a nežít jen tak „na hromád-
ce“. Původně nechtěly Radka ani Markéta dělat 
ze svatby velký humbuk, přece jen se nejedná 
o pravou svatbu, ale registraci. „Chtěly jsme se 
vzít na úřadě jen ve dvou, bez rodin a přátel. Ale 
protože jsme přece jenom ženy, chtěly jsme si to 
udělat romantické a co nejvíce se přiblížit klasic-
ké svatbě,“ vysvětluje Markéta rozhodnutí, proč 
i registraci pojaly jako plnohodnotnou svatbu se 
vším všudy. „Nechaly jsme si vyrobit prstýnky 
i ušít šaty na míru. Marky byla již v sedmém 
měsíci těhotenství, a proto se poslední úpravy 
na šatech dodělávaly těsně před naším dnem,“ 
vzpomíná na velký den, který probíhal na radni-
ci v Jihlavě, Radka a dodává: „paní matrikářka 
měla připravenou krásnou řeč, která nás dojala 
natolik, že jsme skoro nebyly schopné vyslovit 
Ano.“ 
 Díky zmíněné matrikářce a ochotným úřed-
nicím z magistrátu tak vše proběhlo jako běžná 
svatba. Během registrovaného partnerství není 
povoleno mít svědky. „Ze strany magistrátu 
nám však bylo dovoleno, aby při obřadu ,svědci’ 
mohli stát alespoň za námi,“ vzpomínají part-
nerky. Po obřadu nechyběla ani svatební hostina 
s rodinou, na které mimo jiné probíhalo i společ-
né krájení svatebního dortu a po obědě svatební 
focení. 

DVĚ MÁMY Z MALÉ VSI: 
NESUĎTE NIKDY LIDI PODLE TOHO, KOHO MILUJÍ

PŘÍJMENÍ NENÍ ZADARMO 
Změna příjmení není samozřejmostí, a tak mu-
sely novomanželky podat za poplatek žádost 
o změnu příjmení a čekat na schválení. „Opět 
díky úřednicím a jejich lidskému přístupu vše 
proběhlo bez jakýchkoli nepříjemností a velice 
rychle. Jak víme ze zkušeností jiných stejnopo-
hlavních párů, není takovýto přístup ze strany 
úřadů samozřejmostí,“ vysvětluje Radka, jak 
dosáhly toho, že užívají společné příjmení Ro-
dovy. Markétě ani Radce nedává smysl, proč 
mají homosexuální sňatky „nižší“ právní hodno-
tu než sňatky heterosexuální. Podle nich tak do-
chází ke zbytečnému škatulkování. „Nebudeme 
chodit daleko, když vláda vyhlašovala proticovi-
dová opatření, vždy myslela pouze na manželské 
páry. Stejnopohlavní partnerství byla opomíjena 
a brána za druhotná,“ popisuje Radka nevýho-
dy registrace.

DVOJNÁSOBNÁ RADOST 
Jak už bylo řečeno, ve svatební den byla Mar-

kéta „v očekávání“ a obě partnerky se těšily 
na krásná dvojčátka. „Podstoupila jsem umělé 
oplodnění, nebyla to jednoduchá cesta, ale stá-
lo to za to,“ zodpovídá mile Markéta mou zví-
davou otázku, jak se stane, že dvě ženy čekají 
miminko. Práva a povinnosti dětí jsou konec-
konců další věc, kterou registrované partnerství 
neřeší. Zákonným rodičem dětí nyní může být 
pouze Markéta, jakožto jejich biologická matka. 
„I když kluky vychováváme obě, staráme se o ně 
a dáváme jim stejnou lásku, Radí na ně nemá 
žádná práva. Pokud se tedy s biologickou mat-
kou něco stane, děti nepřipadnou automaticky 
do péče druhé matky, ale o jejich osudu bude 
rozhodovat soud,“ vysvětluje Markéta.

 A co by Dvě mámy ze vsi (pod touto přezdív-
kou je také můžete najít na sociálních sítích, kde 
sdílí své zážitky z každodenního života) chtěly 
vzkázat čtenářům? „Nesuďte lidi podle toho, 
koho milují, ale podle toho, jak se chovají.“

Autorka: 
Veronika Dawidowicz, Jihlavské listy

Maminky Radka a Markéta Rodovy slaví druhé narozeniny svých synů.

DOZVÍTE SE...
 Dvě matky nebo otcové? 

Odborníci mají jasno. 
Manželství pro všechny přinese 

nejméně 2,7 miliardy Kč.
 Rozdílů mezi manželstvím a registrací 

je více než 100.
Více na straně 2 a 4. 

 CO NA TO DĚTI? 
Vyslyšme jejich hlasy. 

Tisíce dětí žijí v rodinách 
gayů a leseb. 

Přejí si, aby se jejich mámy 
nebo tátové mohli vzít. 

Více na straně 2. 

CHTĚJÍ ČEŠI A ČEŠKY,
aby se dvě ženy 

nebo dva muži mohli brát?

2021: 65 % říká ANO (agentura NMS)
2019: 67 % říká ANO (agentura MEDIAN)
2018: 61 % říká ANO (analýza průzkumů  
3 agentur MEDIAN, CVVM a PEW)

Více na straně 3. 

8. a 9. října kroužkujte manželství pro gay a lesbické páry
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DVĚ MATKY NEBO DVA OTCOVÉ? 
OBAVY O DOBRO DĚTÍ V TĚCHTO RODINÁCH JSOU NEOPODSTATNĚNÉ, 

SHODUJÍ SE PŘEDNÍ ODBORNÍCI
Na základě odborných poznatků se 26 předních českých odborníků a odbornic shodlo na tom, že obavy o dobro dětí vyrůstajících se dvěma 
matkami nebo otci jsou neopodstatněné, a otevření institutu manželství dvěma ženám nebo mužům může mít pozitivní dopad na obavy zejména 
mladých leseb a gayů z přijetí v rodinách či kolektivu a na jejich celkové duševní zdraví. Patří mezi ně například Prezidium Asociace man-
želských a rodinných poradců nebo výbor Profesní komory sociálních pracovníků. Ke stejnému závěru došla i naprostá většina zahraničních 
odborných studií. 

V rodinách gayů a leseb v Česku vyrůstá podle údajů ze sčítání lidu z roku 2011 mi-
nimálně 2 000 dětí. O deset let později jich budou tisíce. Některé se do partnerského 
vztahu dvou žen či dvou mužů již narodily. Další přišly na svět do rodiny tvořené mu-
žem a ženou, ale jeden z jejich rodičů má partnera nebo partnerku stejného pohlaví.

Když se mluví o rodičovství gayů a leseb, občas zaznívají obavy o zdravý vývoj jejich dětí. 
Děje se tak opakovaně, přestože bylo prokázáno, že sexuální orientace rodiče nemá na 
prospívání a zdravý vývoj dítěte žádný negativní vliv.
 Jak vlastně funguje rodina tvořená dvěma ženami či dvěma muži a dítětem? O své ná-
zory a zkušenosti se s námi podělilo 11 dětí: Aneta a Rózka, Gabča, Jakub, Adéla, Štěpánka 
a Mirek, Ondřej, Kryštof, Michaela a František – mladí lidé, jejichž rodiče jsou gayové  
či lesby. Přinášíme příběh Gabči, která má dvě maminky.

 zGabča (16)
„Do mých osmi let jsme byly s mámou samy. Pak si máma dala inzerát na seznamku, kde 
potkala Evičku.“ Gabča, její máma a Evička bydlí společně už několik let v Praze. Gabča 
má čerstvě po přijímacích zkouškách na střední školy. Rozhoduje se, zda půjde studovat 
ošetřovatelství zvířat, či obor zubní technička.
„Předtím jsme se hodně stěhovaly,“ vypráví o svém dětství. „Když se mě paní učitelky 
ptaly, co rodina, tak jsem řekla, že nemám tátu, že mám dvě mamky. Učitelka byla většinou 
překvapená, ale pak, když se s mamkami seznámily, tak byla v pohodě.“ O současném ži-
votě své rodiny Gabča říká: „Moc bych chtěla, aby se mamka s Evičkou vzaly. Od tý doby, 
co vím, že jsou zasnoubený, tak se na to těším.“

Argument, že lesby a gayové nejsou 
schopni tvořit trvalé stabilní svazky, 
a tudíž nemohou vychovávat děti, vý-
zkumy neprokázaly, ukázalo se, že 
stejnopohlavní páry tvoří stejně pevné 
vztahy s obdobným emocionálním pou-
tem jako páry heterosexuální. V ČR je 
navíc míra rozpadu registrovaných 
partnerství oproti manželství pouze 
třetinová, oproti 14,5 % registrova-
ných partnerství se dle dat z roku 
2017 rozvedlo 47 % manželství. 
 Realita je taková, že již dnes jsou v ČR 
vychovávány tisíce dětí s dvěma matka-
mi či otci. České právo však uznává za 
rodiče pouze jednoho z páru, a to i bez 
ohledu na to, že dítě žije s oběma často 

významných zahraničních 
studií dochází 
k jasnému závěru: 

DĚTI VYCHOVÁVANÉ  
GAY A LESBICKÝMI PÁRY SE 
ROZVÍJEJÍ ÚPLNĚ STEJNĚ 
JAKO OSTATNÍ DĚTI.

STUDIE: 
HLASY DĚTÍ Z RODIN GAYŮ A LESEB 

VOLAJÍ PO MANŽELSTVÍ

Brožurku se studií 
Hlasy dětí stáhnete na 

www.jsmefer.cz.

NECHCEME POLOMANŽELSTVÍ, 
NEJSME POLOLIDÉ

Před nedávnem jsem se v hospodě dal do řeči s dob-
rovolným hasičem Radimem z Kralup nad Vltavou. 
Bavili jsme se o tom, kdo co dělá, a přišla řeč na 
manželství pro gay a lesbické páry. Radimova sestra  
žije s partnerkou, takže v přímém přenosu sleduje 
strasti a slasti života lesbického páru.

Radima štve, že to, co on bere za samozřejmost, 
ve svém vztahu holky musí složitě a potupně řešit. 
A přitom žijí úplně stejný život jako on s jeho rodi-
nou. Hlavně jej štve, že to trápí jejich rodiče, kteří 
s tím nemohou nic udělat. Radim má pocit, že většina 
Čechů by sice gayům a lesbám práva narovnala, ale 
manželstvím by to nenazvala. Takové polomanžel-
ství jako by Hana s Olinou byly pololidi. Vysvětloval 
jsem mu, že to není úplně pravda, že většina české 
společnosti je pro. Jen jsou ticho, protože mají strach, 
že jsou v menšině. 
Říjnové volby jsou obrovskou příležitostí, jak nebýt 
zticha. Jak pro jednou ukázat, že většina Čechů a Če-
šek volí lásku. V každé straně se najdou kandidáti  
a kandidátky, kteří zvednou ruku pro lásku a manžel-
ství dvou kluků nebo dvou holek. Proto Vás prosím, 
zakroužkujte je. Prosím, řekněte o tom ve svém oko-
lí, mladým i starým, i těm ve středním věku. Každý 
kroužek pro férového kandidáta nebo kandidátku 
je kroužkem pro gaye nebo lesbu, kteří žijí ve vaší  
rodině, jsou mezi vašimi přáteli, ve vaší škole nebo 
zaměstnání. Tím kroužkem jim řeknete, že nejsou 
pololidi a zaslouží si plnohodnotné manželství. Ze 
srdce Vám děkuji.

CZESLAW WALEK, šéf iniciativy Jsme fér

K
O
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od mala. Tyto děti tak nejenže nemají právně dva 
rodiče, ale také nemají právo po druhém rodiči na 
dědictví ze zákona, sirotčí důchod, výživné atd.  
Z odborného hlediska tento stav nepřináší dětem 
nic dobrého, pouze stres a nejistotu.

95 %
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Zásnubní prstýnek na Lídině ruce.
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„JEŽÍŠ ZE SVÉ LÁSKY NIKOHO NEVYLUČOVAL. KVŮLI ŠTVANÍ 
PROTI GAYŮM A LESBÁM JSEM RADĚJI NEŠLA NA MŠI,“ 

říká věřící matka Lídy zasnoubené s partnerkou Tarou

Paní Eva patří k římskokatolické církvi. Bez 
ohledu na to, co slýchá od církevních předsta-
vitelů, spořádaný vztah své dcery bezvýhrad-
ně podporuje. Milující maminka nesouhlasí  
s tím, že gay a lesbické páry u nás mají pouze 
možnost registrovaného partnerství. Registraci 
totiž chápe podobně jako soužití druh a družka,  
k němuž se v dřívějších dobách někdy lidé při-
hlašovali. Její dcera s partnerkou však svůj vztah 
chtějí stvrdit pevně a doopravdy. „Utěšovala 
jsem je, že i když nebude v naší zemi schváleno 
manželství pro všechny, obřad si můžeme udě-
lat nezávisle na tom, co říká úřad. Pokud jde 
o romantiku, ta je v naší moci,“ říká paní Eva 
spiklenecky.
 Zároveň už ale s vážnou tváří zdůrazňuje, že 
jde samozřejmě především o to, aby byl sňatek 
její dcery s partnerkou uznán úředně a ony měly 
stejnou ochranu jako ostatní páry. Proto je v pod-
zimních volbách rozhodnuta volit stranu, která 
manželství pro všechny plně podporuje. „Budu 
se snažit, aby v parlamentu bylo co nejpříznivěj-

ší složení. To je to, na co sama stačím a jak 
můžu věci ovlivnit,“ dodává.

Podle průzkumu 
Přírodovědecké fakulty UK 

z roku 2015 jsou až 1 000 000 Čechů 
a Češek gayové a lesby. Ti mají své 

děti, rodiče, kamarády, kolegy. 
Manželství pro všechny tak výrazně 

zlepší kvalitu života i postavení 
milionům obyvatelů naší země. 

ČESKO JE PŘIPRAVENO 
NA MANŽELSTVÍ PRO 
GAY A LESBICKÉ PÁRY

%
Čechů a Češek 
podporuje manželství 
pro všechny

Manželství pro všechny fandí více než

2021, NMS Market Research. Výzkumu se zú-
častnilo 1 035 respondentů a respondentek, kteří 
odpovídali reprezentativnímu vzorku online po-
pulace ČR. Výzkum probíhal online přes Český 
národní panel (www.narodnipanel.cz).

2018, analýza výzkumu třech renomovaných agen- 
tur PEW, MEDIAN, CVVM. Průzkum Pew Re- 
search Center byl z podzimu 2015 a zúčastnilo 
se ho 1 025 respondentů a respondentek starších 
osmnácti let. Agentura MEDIAN v roce 2018 
zpovídala 1 216 dospělých respondentů a respon-
dentek. Průzkum Centra pro výzkum veřejného 
mínění (CVVM) byl z dubna 2018. Zúčastnilo se 
ho tisíc respondentů a respondentek starších pat-
nácti let.

2018, Kancelář veřejné ochránkyně práv. Dotaz-
ník spolku Prague Pride a Queer Geography vy-
plnilo 1 977 respondentů a respondentek ve věku 
od třinácti let.

2019, MEDIAN. Výzkumu se zúčastnilo 1 017 re-
spondentů a respondentek starších osmnácti let, 
kteří odpovídali reprezentativnímu vzorku popu-
lace ČR. Výzkum probíhal formou online dotazo-
vání respondentů v panelu (CAWI), telefonické 
dotazování (CATI).

Zaslouží si stejnou kvalitu života, jako 
ostatní.

Zavedení manželství 
pro všechny podporuje

% 
Čechů a Češek

%
české populace

%
gayů a leseb si přeje, 
aby mohli vstupovat 
do manželství 

Nikomu to neublíží, 
milionům lidí to pomůže 

Přijetí manželství pro dvě ženy nebo dva muže by do českého státního rozpočtu mohlo 
bezprostředně přinést nejméně 2,7 miliardy korun. Zjistila to výzkumná organizace Open 
For Business. V analýze, kterou vydala v lednu 2020, také argumentuje, že uzákonění 
manželství pro všechny pomůže vytvořit prostředí pro hospodářskou prosperitu země. 
Získané peníze by aktuálně pomohly lokálním podnikatelům a povzbudily ekonomickou 
krizi vzniklou epidemií covidu. 

„Podívali jsme se na kompletní náklady navá-
zané na diskriminaci gayů a leseb v Česku,“ 
řekl v rozhovoru pro Jsme fér Drew Keller, 
globální programový ředitel Open For Busi-
ness. Náklady, které mezinárodní organizace 
zkoumala, se dají rozdělit do tří oblastí: zdra-
ví, produktivita a dodatečné příjmy, které by 
plynuly ze svatebního byznysu, kdyby se gay 
a lesbické páry mohly brát.

„V rámci debaty o manželství pro všechny 
je podle mě to poslední číslo nejdůležitější. 
Došli jsme k závěru, že přínos nových man-
želství, která by gayové a lesby uzavírali, by 
tvořil minimálně 2,7 miliardy korun. Zahrnuje 
to výplaty pro organizátory svateb, fotografy 
a další profesionály ve svatebním odvětví,“ 
upozornil Keller.

MANŽELSTVÍ PRO VŠECHNY BY ČESKU PŘINESLO 

2,7 MILIARDY. 
POMOHLO BY FIRMÁM I STÁTNÍ EKONOMICE

8. a 9. října VOlte SrDCeM 
Kroužkujte ManželstVí prO všechny

Nevíte, koho volit? 
Je pro vás důležitá spravedlnost, svoboda, demokracie 
a moderní směřování naší země? Máme pro vás řešení. 

Přidejte se k dalším tisícům voličů a voliček po celém Česku 
a volte manželství pro všechny. 

Na webových stránkách www.jsmefer.cz najdete předvolební průzkum 
mezi stovkami kandidátů a kandidátek do Poslanecké sněmovny, 

kteří nechtějí nadále dělit lidi, jejich vztahy 
a rodiny s dětmi na kategorie a budou hlasovat 

pro uzákonění manželství pro gay a lesbické páry. 



Chcete zaslat výsledky průzkumu na vaši e-mailovou adresu? 
Namiřte čtečku QR kódu vašeho telefonu na naše srdce, vyplňte váš e-mail 

a my vám průzkum zašleme. 

PŘEDVOLEBNÍ PRŮZKUM: 
ZJIŠŤOVALI JSME, KDO ZVEDNE RUKU MANŽELSTVÍ 

PRO GAY A LESBICKÉ PÁRY

V předvolebním průzkumu jsme od srpna do září 2021 oslovili 1120 kandidátů a kandidátek do Poslanecké  
sněmovny. Ptali jsme se jich na následující otázku: „Pokud budete zvolen/a do Poslanecké sněmovny,  
budete pro to, aby i gayové a lesby mohli vstupovat do manželství se všemi právy a povinnostmi manželů, včetně 
práva společně osvojit děti, či osvojit dítě druhého manžela/manželky?“ 

Průzkum pravidelně aktualizujeme o nově získané odpovědi 
a najdete ho na webových stránkách www.jsmefer.cz.

 AKTUALITY, PŘEDVOLEBNÍ DEBATY A JAK SE ZAPOJIT NAJDETE  
VE VOLEBNÍM SPECIÁLU NA WWW.JSMEFER.CZ/VOLBY2021

VĚDĚLI JSTE, ŽE... 
ROZDÍLŮ MEZI MANŽELSTVÍM A REGISTROVANÝM PARTNERSTVÍM JSOU STOVKY

PŘIOSVOJENÍ DÍTĚTE

OSVOJENÍ DÍTĚTE

SIROTČÍ DŮCHOD

SPOLEČNÍ PĚSTOUNI

NÁROK DĚTÍ NA VÝŽIVNÉ

SPOLEČNÉ PŘÍJMENÍ

DVA SVĚDCI

VDOVSKÝ DŮCHOD

VDOVECKÝ DŮCHOD

A DALŠÍ...

ManŽelStvÍ    rEGIstroVanÉ partnerStvÍ

NE
Více na www.jsmefer.cz/rozdily
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