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Pravděpodobně jste v poslední době zaregistrovali poněkud vášnivou debatu ohledně využití slova 

„manželství“. Pokud ne, tak vám ji zde lehce přiblížím. 

Již delší dobu uvažuje o zavedení manželství pro stejnopohlavní páry. Na tom by přece nemuselo být 

nic moc problematického, ne? Žijeme v civilizované, v zásadě liberální společnosti, takže není důvod 

stejnopohlavní svazky diskriminovat. To je jistě pravda a i většina společnosti se shoduje na tom, že by 

bylo vhodné zrovnoprávnit svazky stejnopohlavní se svazky různopohlavními, ale problém nastává 

v samotném označení onoho stejnopohlavního svazku.  

Část, podle relativně nových dat agentury Median z konce roku 2019 by to měly být až dvě třetiny, 

společnosti nevidí žádnou překážku v cestě k tomu, zobecnit v občanském zákoníku pojem 

„manželství“ na svazek dvou osob místo dosavadního svazku muže a ženy, avšak zbylá část společnosti, 

myslím spíše ta konzervativněji smýšlející, se k onomu zobecnění příliš vstřícně nestaví. Ráda by 

zachovala pojem „manželství“ pouze pro svazky muže a ženy, nebo by dokonce ani nebyla ochotná 

umožnit stejnopohlavním párům analogický svazek. Představím zde několik argumentů (speciálně se 

zaměřím na jazykovou stránku slova „manželství“), které od jedinců z druhé skupiny často zaznívají 

a právě manželství pro všechny problematizují. Zabývat se budu jen názory a stanovisky, jež považuji 

za jistým způsobem validní. Pohledy upínající se ke středověku, které zapovídají svazkovou rovnost, 

dále komentovat nebudu, neb v naší společnosti již jednoduše nemají místo. 

V první řadě se manželství v dosavadní podobě považuje za institut s dlouhou a hlubokou tradicí, a to 

jak v rovině civilní, tak hlavně v rovině náboženské. Tento argument lze jistě připustit a jeho relevanci 

ať si zhodnotí každý sám.  

Druhý argument se zakládá na tom, že je hlavní úloha manželství definována v občanském zákoníku 

takto: Manželství je trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanoví tento zákon. Hlavním 

účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc (§ 655). 

Sporným se jeví fakt, že stejnopohlavní páry nemohou přirozenou cestou plodit děti, a tudíž ani své 

vlastní děti vychovávat. Někteří si to vykládají tak, že rozšířením manželství i na stejnopohlavní svazky 

by nastala absurdní situace, kdy by jedinci tvořící stejnopohlavní pár měli ze zákona právo být rodiči, 

ačkoliv přirozeně rodiči být nemohou (tento argument rozpracovává pan Martin Schmarcz v článku 

s názvem Proč jsem se stal aktivním odpůrcem manželství homosexuálů uveřejněném na info.cz). 

K tomuto argumentu bych si dovolil mít výhrady, neboť ze samotné definice manželství mi, vyjma 

faktu, že je v našem právním řádu zatím označeno jako svazek muže a ženy, pro stejnopohlavní páry 

nic problémového neplyne. Nespatřuji žádné provinění vůči definici, pokud by dva jedinci stejného 

pohlaví vstoupili do institutu manželství, vzájemně se podporovali, pomáhali si a případně si i osvojili 

dítě, kterému by tak poskytli rodinné zázemí se vším všudy. 

Konečně se však dostáváme k třetímu argumentu, který bych milerád osvětlil, neb se jedná o hlavní 

oblast mého zájmu. Jde na první pohled o argument velmi silný. Spočívá v tom, že z hlediska etymologie 

vychází slovo „manželství“ z jistého praslovanského tvaru, který explicitně označoval dvojici složenou 

z muže a ženy. Tímto operoval kupříkladu Miroslav Kalousek ve svém tweetu z 9. 1. 2019, v němž se 



vyjadřoval k rozhovoru s hercem a aktivistou Janem Cinou vydaném v Reflexu následovně: … Ne 

náhodou má svůj etymologický původ ve spojení slov muž a žena. Ve vší úctě ke vztahům gayů a leseb. 

Tam ale takovou etymologickou syntézu a symbol nenajdeme. Podívejme se tedy, jak to skutečně 

s původem slova „manželství“ je. 

Dle Českého etymologického slovníku je původ slova pravděpodobně v předpokládaném 

praslovanském tvaru „malъžena“. Důležité je zdůraznit, že tento tvar je předpokládaný, nikoliv 

doložený. Ze staroslověnštiny je však doložený výraz „bratъsestra“, z něhož se odvozuje, že na stejném 

principu fungoval i onen výraz „malъžena“. Tento výraz by skutečně označoval dva lidi, a to právě 

jednoho muže a jednu ženu. Jednalo by se o tzv. duálový tvar (duál, tj. v češtině již zaniklé číslo 

označující právě dvojici; v současnosti můžeme najít zbytky duálu, a to např. u skloňování částí lidského 

těla, které se vyskytují v páru, tj. nohy, ruce, uši, oči, …). 

Do dnešní podoby se výraz „malъžena“ dostal tak, že nejprve z něj byl ještě v pozdní praslovanštině 

vypuštěn tzv. tvrdý jer (tímto znakem „ъ“ označená velmi krátká zaniklá praslovanská samohláska), 

čímž se výraz dostal do tvaru „malžen(a)“. Ten byl využíván ve staré češtině již ve významu, jak ho 

známe dnes, tzn. osoba ve svazku manželském. Předpokládá se, že již v té době nebyl pro běžného 

uživatele jazyka původ slova rozklíčovatelný, a tudíž mohlo dojít k tzv. přesmyku, tj. prohození hlásek, 

kterým vznikla již dnešní podoba „manžel(ka)“.  

Otázkou však ještě zůstává, co v této původem složenině vlastně znamenala její první část, tj. „mal-“, 

která označovala muže. Sám autor Českého etymologického slovníku doc. Jiří Rejzek přiznává, že je 

výklad nesnadný. Předpokládá se však, že by mohlo jít o tzv. polokalk (částečný doslovný překlad) ze 

starohornoněmeckého výrazu „mālwīp“, v němž byla přeložena pouze druhá část a první ponechána. 

Vzniklo by tak slovo „malžen(a)“. Jedná se možná o trochu zvláštní případ obohacování slovní zásoby, 

ovšem rozhodně ne nijak netradiční nebo výjimečný. Obdobným způsobem se do češtiny dostala i slova 

jako „nádherný“ (překlad první části středohornoněmeckého výrazu „über-hēre“) nebo „Vánoce“ (opět 

polokalk z němčiny ze slova „wīenacht“). Tento nejasný a neprůhledný původ první části složeniny měl 

bezpochyby vliv na to, že slovo přestalo být relativně brzy vnímáno ve svém původním významu 

a mohly tak vzniknout tvary jako „malžen(ka)“, které při porovnání s původním významem moc smysl 

nedávají.  

Původní význam slova „manželství“ byl prakticky nerozklíčovatelný již v době staré češtiny a dnes je 

pro uživatele jazyka naprosto nepoznatelný. Vždyť i pro samotné etymology je jeho rekonstrukce 

komplikovaná a rozhodně nepřináší stoprocentní výsledky. Neexistuje tak důvod, proč bychom se dnes 

při užívání slova měli nechat jeho prastarým předpokládaným významem nějak svazovat. 

Významy slov se ve všech jazycích světa v průběhu času posouvají a mnohdy i výrazně mění. Proměny 

významů jedné slovní formy vznikají z různých příčin. Jednou z nich může být právě i měnící se 

společenská situace, která posouvá chápání různých společenských jevů a v důsledku toho i významy 

konkrétních slov.  

Naše probírané slovo „manželství“ je tomu výborným příkladem. Ještě v relativně nedávné minulosti 

byly stejnopohlavní páry něčím naprosto nestandardním a mnohdy se jim dostávalo i perzekvujícího 

zacházení. Ve středověku církev používala označení „sodomie“, kterým pojmenovávala mimo jiné i 

stejnopohlavní vztah. Provinivším se sodomií se mnohdy udělovaly přísné tresty, nezřídka i hrdelní. 

V tehdejší etapě jazykového vývoje pochopitelně nebyla potřeba mít označení pro stejnopohlavní 

svazek, takový výraz by byl naprosto zbytečný, neb by fakticky neměl co označovat.  



Dnešní doba je však už doufejme jiná. Posunulo se společenské vnímání (dle výzkumu zmíněného na 

začátku článku u většiny českého obyvatelstva) svazku stejnopohlavních párů, konečně se uvažuje i o 

jeho zákonném ukotvení, a proto vyvstává otázka jeho pojmenování. V běžné jazykové komunikaci 

k jistému posunu významu slova „manželství“ tímto směrem již došlo. Kupříkladu petici za manželství 

pro všechny pod iniciativou Jsme fér podepsalo k datu vzniku tohoto textu již přes 140 000 lidí. Není 

nikterak zvláštní, když je označení užito v kontextu stejnopohlavního páru, což je velice podstatné 

zjištění. Jazyk vytvářejí jen a pouze jeho uživatelé, a to v přirozené komunikaci. Snad nikde nenajdeme 

takovou míru demokratičnosti jako v utváření jazykového systému, takže když dojde k posunu 

významu slova mezi běžnými mluvčími jazyka, je naprosto irelevantní tomuto posunu bránit na úrovni 

legislativní terminologie či z důvodu nějakého staromilství.   

Nyní už můžu vyvrátit Kalouskův argument, který vykládá prastarý původní význam slova jako závazný 

a označuje ho za symbol, od kterého se nelze odchýlit. Z jazykového hlediska je, jak jsem výše vysvětlil, 

poněkud zavádějící. 

Závěrem mohu říct, že jazyková stránka slova „manželství“ při jeho využití pro stejnopohlavní svazky 

překážkou není. Rozumím však, že pro část společnosti může být, např. z hlediska tradice, tento 

významový posun problematický. Zásadní bude vzájemně vstřícný společensko--politický dialog, snaha 

o vzájemné pochopení a případné nalezení kompromisu. Nakonec je stejně nejpalčivějším problémem 

to, že doposavad nemají lidé žijící ve stejnopohlavním svazku, ať již tento svazek nazýváme jakkoliv, 

stejná práva jako lidé žijící ve svazku manželském (ve významu v současnosti platné definice 

„manželství“ dle občanského zákoníku). 


