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1. Uvod 

Pro svoji diplomovou pnici jsem zvolila problematiku svateb 

jako jednoho z nejdulezitejsich prechodovYch ritmilu a udalosti 

v celem lidskem zivote. Svatby, jejich pnprava a prubeh se stale 

casteji stavaji jednim z temat rozhovorU mych vrstevnikU a vstup 

do manZelstvi zacina byt take soucasti jejich realnych zivotu. 

Svatebni obrad a veskere zalezitosti spojene s jeho realizaci lze 

bezpochyby povaZovat za sociokulturni fenomen, ktery podobne jako 

cela lidska kultura prochazi promenou v case a variuje i v prostoru. 

Jedinei, kten se rozhodnou vstoupit do mamelstvi, nemusi znovu 

a znovu vymyslet, jak by jejich svatebni den mel vypadat, nebof maji 

k dispozici zkusenosti svYch predchudcu. Mohou pouze vybirat 

z mnozstvi kulturnich vzorcu, ktere se k tomuto prechodovemu 

ritualu vztahuji. 

Kazdy svatebni obrad a cely den svatby je jiny, stejne jako 

je jiny kaZdy clen lidske spolecnosti. Konkretni prubeh je vzdy 

souhrou mnoha okolnosti a podili se na nem cela fada faktoru. 

Na nejvyssi movni muzeme sledovat vliv celkove kultury dane 

spolecnosti - jejiho nabozenstvi, historickeho vYvoje, klimatick)rch 

podminek, postaveni zen, ale i momentalni spolecenske atmosfery. 

DaISi Uroven pfedstavuje sirsi rodinny okruh obou snoubencu. 

Zde je mOZne zament se na spolecenske postaveni, profesi nebo 

povolani rodicu a take na financni moZnosti. Nejnizsi moyen, nikoliv 

vsak nejmene dUlezitou, predstavuji sami snoubenci. Dva hde, kten 

se rozhodli vstoupit do manZelstvi, do jedne z nejstarsich 

a nejdUlezitejsich socialnich instituci. I om maji sve predstavy, 

sv-uj zivotni styl, sve hodnoty a preference, vkus a v poslednf dobe 

take casove a financni moZnosti. Jak jejich svatebni den skutecne 

probehne, je velkou merou prave na nich. 

Strukturu me diplomove prace tvon dva hlavni celky: teoreticka 

a empiricka cast. V teoreticke casti se pokusim 0 deskripci tohoto 
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sociokultumiho fenomenu optikou hned nekolika 

spolecenskovednich pohledu. V prvni podkapitole se zabyvam 

vztahem svatby k pojmlim obrad a ritmi1, zejmena pak souvislosti 

s ritmi1y prechodovy-mi, ktere tvon vy-znamne predely mezi zivotnimi 

etapami lidskeho zivota. V misledujici casti se venuji historii a vy-voji 

svatebniho obradu a jeho jednotlivy-ch casti v ceskem prosrredi, blize 

popisuji nejen pravnf aspekty a formality nutne pro vstup 

do manZelstvi, ale take nektere ze zvyklosti a poyer spojenych s jeho 

uzaviranim. V posledni casti teoretickeho oddflu ptiblifuji nektere ze 

zavem vy-zkumu Mlada generace, ktery se zamefil na postoje 

mladych svobodnych lidi na mafiZelstvi a rodicovstvi obecne a na 

jejich predstavy 0 pmbehu jejich zivotni dnihy. Teoreticka cast 

diplomove prace tvori ramec pro stezejni empirickou cast, v nfz 

ctenare seznamuji se zamery a v)rsledky kvalitativni studie. Jejim 

cHern byla deskripce svatby optikou mladych manZelskYch pam, 

konfrontace techto udaju s jejich predchozimi predstavami, dale 

reflexe postoju k formam uzavinini snatkli a instituci manZelstvi jako 

takoveho. 

7 



2. Svatba jako sociokulturni ritual 

2.1. Vstup do manielstvi jako jeden z prechodu do 

dais. etapy iivota 

Clovek behem sveho zivota prochazi nekolika zivotnimi 

etapami. Nejcasteji jsou uvadeny detstvi, mlaru - dospelost a stan, 

ktere jsou dale ruzne cleneny [Alan 1989: 11]. Stanoveni presnych 

hranic a prechodu z jedne etapy do druhe neni mome, vzdy se jedna 

spiSe 0 proces nez 0 stay. 

Prvni etapa detstvi cloveka zacina jeho narozenim a jeji prubeh 

rozhodujicim zpusobem ovlivnuje daISi formovani osobnosti. Dite 

zahajuje svlij celozivotni proces socializace, stava se socialni bytosti 

a osvojuje si normy a hodnoty sve spolecnosti, vcetne predstav 

a vzoru pro svlij budoUc1 rodinny zivot prostrednictvim internalizace 

rolf ve sve puvodni rodine. 

Starf jako zaverecna etapa zivota Cloveka byva nejcasteji 

spojovano krome biologickeho veku take s ukoncenim profesni drahy 

nebo s pffchodem vnoucat. Jeho zaveremje lidska smrt. 

Prostfedni etapa Zivota trva v porovnani s dalSimi nejdelSi 

casovY usek a i ji je velmi obtime blize ohranicovat. Prechod z mladi 

do dospelosti mme byt vniman v ruznych kulturach i v ramci jedne 

zcela odlisne. Obvykle se pozornost soustred'uje kolem nekolika 

vzajemne se prolinajicich procesu: dospelosti biologicke, pravni, 

ekonomicke a socialni. Socialne-ekonomicke hledisko se zamefuje 

na ukonceni vzdelani, vstup do prvniho zamestnani a ekonomickou 

nezavislost na rodicich. Z pohledu prava je clovek dospely, jakmile se 

stava plnolet)rm; zacina byt pIne odpovedny za sve jednani a mimo 

jine take ziskava volebni pravo. Kriteria dospelosti se mohou lokalne 

odlisovat, ale take historicky vyvijet. Zajedno z nich lze nepochybne 

v mnoha spolecnostech oznacit take vstup do manielstvi a nasledne 

zalozeni vlastni rodiny. 
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Vstup do manielstvi je ve vetSine spoleenosti univerzalni 

soucasti rodinneho cyklu a vztahuje se na temer vsechny cleny 

spoleenosti. Aekoliv se snatek muze jevit jako jednoduchy 

administrativni akt, jeho podminky vzniku a nasledny prubeh jsou 

slozitou interakci minimalne tfi socialnich systemu: systemu 

preferenci po utvareni socialnich a partnerskYch vztahu, systemu 

pnbuzenskeho a systemu zivotni urovne [ibid.: 281]. 

VyberovYm parovanim, ktere by melD vest k volbe zivotniho 

partnera, se zabyva cela rada teorii, ktere posuzuji rozhodujici vliv 

odlisnym faktorUm. Jedna se 0 teorie ekonomicke, neekonomicke 

a teorie zabYvajici se dalSimi kulturnimi a socialnimi determinantami. 

Ekonomicke teorie predpokladaji, ze elovek se po svem rozhodovani 

ridi zejmena ekonomickYmi hledisky, tj. jak za minimalnich nakladu 

dosahnout maximalniho zisku. Socialni prostor, kde dochazi k vYberu 

partnera, je zde oznaeovan jako snatkovY trh a plati zde podobna 

pravidlajako na trhu pracovnim [Mofuy 1999: 100-110]. 

Mezi neekonomicke koncepce patfi sociobiologie E. O. 

Wilsona [Wilson 1993], ktera klade dfuaz predevsim na biologicke 

faktory vYberu partnera. Obe pohlavi se po sve volbe ridi predevsim 

vhodnosti sveho protejsku jako momeho otce nebo matky budoucich 

deti, kterou posuzuji zejmena podle zevnejsku a vzajemne 

pota.zlivosti. Za hlavni motivaci jednani eloveka je zde oznaeovano 

dalSi rozsirovani a prenos vlastni genove vYbavy. 

Mezi dalSf zkoumane determinanty vYberu partnera patfi 

teritorialni bHzkost, vzdelanostni homogamie, etnikum ci nabozenstvi 

[Mofuy 1999: 11 0-116]. V realne situaci vYberu budouciho partnera 

zva.zuje elovek mnoho z techto faktorU zaroven a do hry v neposledni 

rade vstupuji vedle socioekonomickeho postaveni a sexualni 

pota.zlivosti take lidske emoce. 

Druhym systemem, ktery vstupuje do hry ph vzniku 

manielstvi, Je system pribuzenskY. Uzavrenim manielstvi 

se propojuji dva do te doby vetSinou cizi rodinne okruhy. Po narozeni 

ditete pak vznika novY pokrevni svazek a nove pribuzenstvi. Role 

rodieu pn vYberu partnera presmvaji bYt tak vYznamne jako 
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v minulosti, ale stile zustavaji dulezitYm Cinitelem predevsim 

ph vytvateni vzorU pro role mme a zeny v partnerskem svazku, 

i ve spolecnosti jako celku. Mimo jine muzeme take na vztahy 

s ostatnimi ptibuznymi pohlizet jako na urCit)r indikator role a funkce 

pribuzenstvi ve spolecnosti. 

2.2. Obrad a ritual 

Svatba a cely vstup do mailZelstvi jsou nejcasteji oznacovany 

jako obrad nebo take jako ritual. Ackoliv bychom mezi obema pojmy 

mohli najit urCit)r vYznamovY rozdfl, casto jsou jak v odbome 

literature, tak ph bemem mlvani zamenovany. 

Pojem obrad je spojovan s "pojmenovanim souboru Cinnosti, 

ktere probihaji v predem stanovene posloupnosti za ucelem orientovat 

magicke nebo bozske sHy pozadovanym smerem nebo k dosaZeni 

urCiteho cile ... prenesene se pod terminem obrad chape jakakoliv 

Cinnost, ktera rna slavnostni raz nebo probiha vzdy shodnym 

zpusobem." [Velkj sociologickj slovnik 1996: 704-705]. Podrobneji 

jsou zkoumany zejmena obrady iniciacni, jejichZ prosrrednictvim 

je jedinec uvaden do noveho socialniho postaveni, a obrady pohlebni, 

ktere se konaji u pfilezitosti limrtL 

Ritual je definovan jako "vYrazny individualni nebo kolektivni 

zpusob chovani, ktery je standardizovan, tj. zalozen na vnucenych 

nebo tradicnich pravidlech... Je nastrojem, pomoci nehoz dane 

spoiecenstvi udrfuje a upeviiuje sve normativni usporadani 

a organizaci." [ibid.: 939]. Casto je podporovan hudbou, zpevem 

a potiZivanim symbolu a dalSich prostredku. Ritucily mohou nabyvat 

velmi odlisnou podobu a jejich typologizace je velmi slozita. Presto 

muzeme odlisit ritualy pouzivane ve vyhrocenych situacich, ritucily 

posilujici ustalene normy (naptiklad ritualni trestani), dale ritualy 

oslavujici, ritucily ucty slotiZici k definovani vztahu nadtizenosti 

a podtizenosti a v neposledni rade ritualy pfechodu, ktere maji 

zajistit plynulost socialni zmeny. Jine deleni uvadi R.F. Murphy 

[Murphy 1998: 186], ktery rozlisuje ritualy vYrocni, opakujici se 

kazdy rok pfiblime ve stejnou dobu, ritualy prechodove, t)rkajici se 
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zmen jednotlivce v jeho spolecenskem postaveni, a ritmily, ktere maji 

situacni povahu a provozuji se z duvodu nejake zvlastni potfeby. 

Vsechny ritualy podle nej maji kolektivni povahu, JSou 

inscenovanymi udalostmi a fidi se standardnimi predpisy . 

Jak jiz bylo receno, mezi obema pojmy existuje jist)' 

vYznamovY rozdil, ktery jsem se sna.zila vYse popsat, pro potfeby teto 

pnice jsem se rozhodla pouZivat oba terminy bez zvIastniho durazu 

na jejich odlisnosti. 

2.2.1. Ritualy prechodu 

Ritualy prechodu, jak jiz bylo zmineno, jsou pruvodnim jevem 

zmeny socialniho statusu jednotlivce, jeho prechodu z puvodni 

socialni skupiny do nove, v niz pfijima nove zivotni role. V evropske 

i americke kultufe existuje cela rada takovYch ritualu, z nichZ nektere 

jsou svetske a jine nabozenske povahy. VetSina velkych zivotnich 

zmen je provazena mnoha obrady. Tlak k ritualizaci rna sociaIni 

podstatu. Jakakoliv zmena v postaveni je provazena velkou nejistotou 

a obdobirn lizkosti pro toho, kdo zmenou prochazi, i pro jeho 

nejblizsi okoli. Mezilidska interakce funguje, jestlize jeji ucastnici 

napliiuji ocekavani druhych. Pokud dochazi ke zmene statusu a tim 

do urCite miry i ke zmene chovani, je od jedince, ktery tuto zmenu 

podstupuje, ocekavano, ze se nyni bude chovat jinak nez drive. 

"Ritual urcuje prubeh prechodu, udava, jak se rna clovek dostat 

do noveho postaveni, a shrornazd'uje vsechny lidi v jeho nebo v jejim 

okoli za ucelern psychologicke podpory zasvecovane osobe a vsem 

zUcastnenym." [Murphy 1998: 187]. 

Vstup do mamelstvi a jeho pruvodni jevy pam meZl 

nejvYraznejsi ritualy prechodu. Jeden z prvnich, ktery se touto 

tematikou blize zabYval, by1 francouzskY etnolog a folklorista Arnold 

van Gennep ve sve praci Prechodove rituaIy [Gennep 1996]. 

Ten se dornniva, ze iniciacni obrady, jejichZ cHern je pfijeti noveho 

socialniho statusu, probihaji ve vsech kulturach velrni podobne. 

LidskY zivot se sklada ze sledu etap, jejichZ zacatky a konce jsou 

podobneho razu. VetSina liill prochazi etapou narozeni, 
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spolecenskeho dospivani, snatku, tridniho postupu, specializaci 

v zamestnani a smrti. ,,Ke kazdemu z tech to celkU se vztahuji obrady, 

jejichZ cil je stale tYz - nechat jedince prejit z jedne determinovane 

situace kjine, zrovna tak determinovane situaci. Je-li cil tYz, 

prostredky kjeho dosazeni mus! nezbytne bYt pfinejmensim 

podobne." [ibid.: l3 ] 

Gennep v ramci prechodorych ritualu rozlisuje dalSi kategorie, 

a to sice ritualy odlouceni (preliminarni), ritualy pomezni nebo take 

prahove (liminarni) a ritualy slouceni nebo pfijeti (postliminami). 

Pokud je ritual prechodu vniman jako jeden proces, lze tyto kategorie 

oznaCit jako jeho faze. V prvni pak dochazi k oddeleni jedince 

od znakU a symbolu spojenych s puvodnim socialnim statusem, 

v nasledujici je zbaven statusu puvodniho, ale jeste nepfijal nory. 

Ve treti fazi dochazi ke znovupfijeti do spolecnosti. Takto popsany 

ritual prechodu je pouze urcitY idealni typ 1 a nemusi tedy nutne 

obsahovat vsechny tyto kategorie v popsanem sledu a rovnomeme. 

Odlucovaci ritualy jsou vice rozvinuty v pomebnich obfadech, 

slucovaci v obfadech svatebnich, pomezni ritualy jsou typicke 

pro obdobi tehotenstvi nebo zasnub [ibid.: 19-20]. 

DalSim antropologem, jehoz zajimala problematika ritualu, 

zejmena pfechodorych, byl Victor Turner [Turner 2004]. 

Ten povaZoval tento opakujici se socialni postup za prosuedek, 

jak jsou do spolecnosti uvadeny urCite kultumi ideje. Tumerova 

pozomost se zamefila pfedevsim na studium pomezni - liminarni faze 

ritualu. Clovek se v teto fazi nachazi ve stavu, kdy liZ mu nenalezi 

puvodni socialni status, ale dosud jeste nepfijal nory. Turner 

se domniva, ze je do urCite miry zbaven srych povinnosti, ale i pray 

[Soukup 2000: 174-176]. 

Ackoliv je dnesni spolecnost velmi strukturovana s jasne 

odlisenymi socialnimi statusy a rolemi a jedinci jsou razeni 

1 Pojem idealni typ je spojen se jmenem Maxe Webera, ktery takto oznacuje 
kategorii vzniklou na zaklade podobnych rysu a charakteristik vice jew. Jsou klicem a 
prostredkem (nikoliv cHern) k pochopeni reality. Vznikle kategorie nejsou realne, ale jsou 
fikc!. 
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do socialnich systemu, stale muzeme najit nektere znaky liminarity. 

Tento pfechodny stay neni pouze soucasti ritualu, ale je typicky

i pro tzv.communitas2
, kterymi rozumi subkultury vetSinou na okraji 

spolecnosti, pro nez je typicka rovnost a nediferencovanost jedincu. 

[ibid.: 175]. Mezi takove muzeme sjisty-mi vy-hradami zafadit nektere 

fady nebo komuny hippies, pfipadne izraelske kibucy. 

Pfechodove ritualy jsou v mnoha spolecnostech spojeny take 

s dosti obtifuymi a bolestivy-mi zkouskami. Nejcasteji probihaji pn 

prechodu z detstvi do dospelosti. Pam mezi ne zenska i mliZska 

obfizka, ale i dalsi iniciace, jako jsou tetovani po celem tele, 

vypalovani omamentil nebo zapasy s nebezpecnymi zviraty. 

2.2.2. Svatba jako jeden z ritmilu prechodu 

Jakmile se clovek ozeni nebo vda, znamena to pro nej 

definitivni prechod ze spolecnosti deti ci mladeze do spolecnosti 

dospelych. Tento pfechod je casto alespon pro jednoho ze snoubencu 

take materialniho razu - mem bydliste a rozchazi se s puvodnim 

prostfedim. Ackoliv jsou obfady spojene se vstupem do manZelstvi 

velkou merou tvoreny prechodovy-mi ritualy, zahrnuji v sobe take 

ritualy ochranne nebo oplodneni. Snatek vzdy predstavuje urcite 

narusem rovnovahy spolecnosti prave proto, ze se nety-ka pouze dvou 

jedincu, ale hned nekolika vrstev spolecnosti. 

Podobne jako ostatnl ritualy pfechodu i svatba v sobe zahrnuje 

tfi zminene faze nebo kategorie techto ritualu. Za soucast oddelovaci 

faze Gennep povafuje mimo jine obfadni koupele, holeni, zmenu 

jmena, prevlekam satu, rozdavani predmetu, nejcasteji hracek, 

spojenych s detstvlm, ale take dohadovani vena, nebo naopak procesy 

vykupovani neve sty. Kategorie prijimacich obfadu, ktere maji vetSi 

dosah a cely obfad svy-m zpusobem ukoncuji, probihaji ve dvou 

Urovnich. Na urovni individui se jedna 0 vzajemnou vy-menu darkil, 

2 Sociologieky slovnik definuje komunitu jako soeiilni utvar, pro ktery jsou 
eharakteristieke zvlastni soeialni vazby mezi cleny a zaroveii speeifieke postaveni navenek, 
v ramei sirsiho soeialniho prosti'edL [VeiAy sociologicAy slovnik 1996: 512- 513] 
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prstenu, svazani rukou, zahaiovani jednim plastem, pnpadne 

zavojem, piti a jidlo zjedne nadoby. Na Urovni koiektivni potom 

probihaji vlastnf pfijfmaci obrady jako spoiecny rirualni tanec, 

yYmena darkU nebo pnbuznych. Liminarni obdobi je nejcasteji 

spojovano s casoyYm usekem mezi zasnubami a vlastni svatbou. 

V nekterych spolecnostech jsou snoubenci izolovani, od sebe 

navzajem nebo od ceie spoiecnosti [Gennep 1996:110-135]. 

Vytvofit klasifikaci probehu svatebniho obtadu jako 

pfechodoveho rituaiu se pokusil ve svem pfispevku Peter 

Niedermuller [Niedermtiller in Frolec 1985]. Pro svoji analyzu 

si vybral nejdUlezitejsl prvky mad'arske svatby a sestavil nasledujici 

tabulku. 
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Tabulka 1. Prubeh mad'arske svatby z hlediska jednotliyYch 

kategorii prechodoyYch ritualu 

Obrady 
oddelovaci omezovaci pfijimaci 

Schazeni se X 
Rozlouceni ienieha X 
Odchod k neveste X 
Pi'ekaiky X 
Oblekani nevesty X 
Proseni nevesty X 
Rozlouceni nevesty X 
Tanee na rozloucenou X 
Odchod do kostela X 
Pi'ekazky X 
ObM X 
Odehod do domu X 
neve sty 
Vydani neve sty X 
Odehod do domu 

I 
X 

ienieha 
Vitam nevesty X 
Vecei'e X 
Kladeni do loie X 
T anee nevesty X 
CELKEM 6 8 4 

.. Zdror Ntedermul1er III Frolee, V. 1985: 63 

Ackoliv zde na prvni pohled autor oznacuje obfady pomezni 

jako obrady omezovaci, coz mme pusobit zavadejicim dojmem (tato 

okolnost mme byt zpusobena i nepfesnym pfekladem), V dalSim 

popisu uvadi vse na pravou miru. Autor dochazi k podobnym 

zaverum jako van Gennep, kdyz konstatuje, ze ve svatebnich 

obfadech maji vetSi vy-znam slucovaci (v tomto pfipade prijimaci) 

obfady, zatimco obfady oddelovaci a pomezni nejsou tak dulezite, 

i kdyz co do poetu prevafuji. Za hlavni funkci oddelovacich obradu 

lze povazovat vymezeni pfechodove situace a zahajeni ritualni 

einnosti. TeZiste slucovacich obfadu potom lezi zejmena v jasnych 

symbolicky-ch Ukonech, ktere maji jednoznaeny vy-znam pnjeti. 

Obfady omezovaci tvofl podle teto koncepce "mezi obema krajnimi 

poly jakesi pasmo, v nemz se spoleeenstvi snaZl vyjadfit, ze tato 

prechodova situace existuje mimo prostor a cas spoleenosti. V obdobi 

omezovacim je mozno videt pfechodovou situaci jako situaci 

nebezpecnou, provizomi a nikoliv obvyklou a befuou, na niz kolektiv 
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pusobi symbolickYmi prostredky a zaroven ji muze kontrolovat." 

[Niedermiiller in Frolec 1985: 60-65]. 

Ackoliv neznam presne vymezenl, probeh a vYznamy 

jednotlivYch casti mad'arske svatby tak, jak je popisuje Peter 

Niedermiiller, pokusila jsem se analyzovat podobnym zpusobem 

probeh soucasne podoby svatebniho obradu, ktery bude blize popsan 

na dalSfch stninkach. 

Tabulka 2. Prubeh soudobe svatby v ceskem prostredi z hlediska 

jednotlivych kategorii prechodovych ritualu 

Obrady 
odlouceni pomezni slouceni 

Sezmimeni s rodiCi, X x 
zadost 0 ruku 
Zasnuby x 
Loucenisesvobodou X 
ObIekani neve sty X 
Pfijezd zenicha X 
Setkani rodin X 
Rozlouceni nevesty X I 
Odchod do kostela nebo X 
na urad 
Svatebni pruvod X 
Predanf nevesty zenichovi X X 

I MailZelsk)r slib, vy-mena X 
lj>fs!ynkU, polibek 

Gratuiace svatebcanu X 
I Svatebni hostina X 
L a jJfipitek 

Unos neve sty X 
! Tanec (novomailZelske 
I s610, tanec s rodici apod.) 

X 

Svatehni noe I , X 
! Prekroceni prahu X 

Svatebni cesta a Iibanky X 
CELKEM 7 4 9 

Zdroj: Vlastni konstrukce 

V tomto pnpade byla zaznamenana mima prevaha obradu 

slouceni. Zaradit nektere rituaIy spojene s probehem obradu 

V soudobe ceske spoiecnosti je velmi obtizne. Urcita dvojznaenost 

se ukazala zejmena V probehu "zadosti 0 ruku neve sty a navstevy 

rodieu", ktere die meho nazoru lze zafadit jak do kategorie ritualu 

odlouceni (zena symbolicky opoustf svoji puvodni rodinu), 

tak i slouceni (mu.z je predstaven a stava se tak svYm zpusobem 

i casti nove rodiny). Podobne vnimam i situaci "predavani neve sty<' 
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otcem jejimu budoucimu manZelovi. ZaIezi zejmena na tom, kterou 

perspektivu pohledu zvoUme a kterou osobu postavime do centra 

denio 

Za zvlastni formu izolace a odlouceni muzeme povaZovat 

lfbanky, ktere pfiehazi v nasI spolecnosti aZ po skonceni eeleho 

obtadu. ledinci se nachazeji na hraniei nove zivotni faze a mohou 

pfedstavovat ve slozitYch sociaInieh vztazieh pro jejich okoH urcitY 

problem. Ostatni jeste dost dobre nevedi, jak se k nim v jejieh novem 

spolecenskem postaveni maji ehovat, a proto dava jejich odjezd 

moznost na vse se lepe pfipravit [Murphy 1998: 190]. 
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3. Svatebni obiad v ceskem prostiedi 

Svatebni obrad je soucasti kulturniho systemu naproste vetSiny 

spolecnosti. Podobne jako cela kultura i on prochazi promenou 

v prostoru a v case. Ceske kulturni prosttedi neni v tomto ohledu 

VY-jimkou. Ceska spolecnost a jeji kultura se meni a s ni take jeden 

z nejdUlezitejsich prechodovYch ritualu v zivote jejich nositelu. 

3.1. Tradicni ceska svatba 

Uzavinini svazku bylo na nasem ilzemi zname jiz z dob 

Slovanu. Jejich forma vstupu do manZelstvi se nazYvala Zaruciny 

a jeji hlavni soucasti bylo symbolicke spojeni rukou nad bochnikem 

chleba [Jancikova 2000: 16]. 0 prosazeni individualniho 

a monogamniho manZelstvi se zaslouZil zejmena knize Bfetislav, 

ktery sl jako prvni uvedomil spolecenskY a mravni vYznam 

manZelstvi. Moderni civilni manZelstvi je instituce mlada i v cesIcych 

zemich. Od roku 1811 prohlasil Obecni zakonik obcansIcy manZelstvi 

za smlouvu, do te doby bylo manZelstvi uzavirano zasadne 

pred Bohem a bylo povaZovano za jednu ze sedmi svatosti. Na jedne 

strane zakon objevil doposud neznamy Uiedni akt rozvodu, na strane 

druhe to postupne ptineslo vetSi prostor svobode a otevrela se cesta 

k veci dfive vzacne - snatkftm z lasky. Predtim manZelstvi slouZilo 

pfedevsim k zaopatteni alaska se mela vyvinout aZ v prubehu let 

(Slukova 2001: 9-14]. Puvodne se jednalo 0 zcela vefejny obfad 

za ucasti celeho spoiecenstvi, napnklad vesnice nebo alespon 

nejsirsiho okruhu rodin zenicha a nevesty, pnpadne jejich znamych 

a pratel. 

Tradicnimu svatebnimu obtadu typickemu pro ceske zeme 

v prubehu 19. az do pocatku stoleti 20. pfedchazely namluvy, ktere 

zprostredkovavali takzvani dohazovaCi, a nejcasteji probihaly 

ve svatecnich dnech. Po udeIenem souhlasu pfichazel zenich s otcem 

do domu nevesty, pfipravila se svatebni smiouva, ktera se dala 

k potvrzeni k aktuarovi. Soucasti smlouvy byla predem dohodnuta 
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ryse vena nevesty, rybavy obou snoubencu a daISi dary jako jitfui 

nebo odveneni (viz. pfiloha c.1). Po jejim uzavreni misledovaly 

ohlasky v kostele a byl stanoven svatebni den. Umysl vzit se byl 

verejne ozmimen v prubehu nedeini bohoslu.zby a kafdy 

ze spoluobcanu mel pfipadne mOZnost upozornit na to, ze nejsou 

splneny vsechny podminky pro vstup do manZelstvi, jako napfiklad 

existujfci manZelstvi zenicha nebo neve sty. V dobe ohUlsek nosil 

zenich vetvicku rozmaryny a nevesta rozmarynov)r venecek 

[Vykoukal: 5-20]. 

Kazda svatba byla pro cele spolecenstvi velkou udalostf a hned 

po zasnubach se zacalo s jejfmi pffpravami, ktere trvaly asi ctyfi 

tYdny. Podilelo se na nich mnoho lidi z ptibuzenstva i sousedstvi. 

Tato pomoc mela reciprocni charakter a byla vzajemne oplacena. 

Svatba se tradicne konala v miste bydliste neve sty, obrad 

v pnslusnem kostele a hostina v dome nevestinych rodicu, pripadne 

v nejblizsim hostinci. Svoji dulezitou rob behem svatebnfch pnprav 

melD krome snoubencu a jejich rodicu take nekolik dalsich osob. 

Krome jiz zmineneho dohazovace take droZba, jinak oznacovany jako 

nejstarsl mlttdenec nebo tlampac. Ten mel za Ukol celkov)r dohled 

nad organizaci a samotnym prubehem svatby. Byl to nejcasteji dobry 

pntel zenicha a kolem nej se shromafd'ovala skupina mladencu. 

Jejich zensk)rmi protejsky byly druZicky, ktere pomahaly s pripravou 

a byly nejcasteji z fad nevestinych pntelkyll nebo pnbuznych. 

DffiZicky a mladenci plnili funkci svedkU, zvaii na svatbu. 

V predvecer se pnjfmaly darecky, vazaly se myrtove vetvicky, 

venecky - rosiliny, ktere zazehnavaji zlo. Zvlastni roli meia tzv. 

starosvatka, vetsinou starsi zena, kteni pomahala a radila zejmena 

neveste [ibid.: 21-25]. 

Posledni nebo predposledni yeiSer travila nevesta zpravidla 

s nejblizsimi pfitelkynemi, zenich se loucil se svobodou v okruhu 

svYch pratel. Tento vecer je casto oznacovan jako svice nebo take 

zapijeni brany. 

Samotny svatebni den byl provttzen celou [adou poyer a zvykli, 

ktere mely zarucit novomanZelfun stestL Svatba, jak jiz bylo receno, 
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byla velkou udalosti a zabavou pro celou vesnici. Casne rano chodili 

snoubenci ke zpovedi do kostela. Pote se zenich spolecne s druZbou 

za doprovodu hudby odebral do domu nevestinych rodieu 

na tzv. vejprose neboii zadost 0 svoji budouci zenu. Po pozehmini, 

podekovani rodicUm, vyzdobeni myrtovYmi venecky odjeli snoubenci 

a svatebcane do kostela (nevesta vetSinou na voze a zenich na koni). 

Cestou se rozdavaiy kohicky a v cele prlivodu sla kapela. Po navratu 

z kostela nasledovala spolecna hostina, ktera byla i u nejchudsfch 

vrstev materialne dobfe zajistena. PodHela se na nl cei:i rodina 

a vesnice, coz byla nejen nutnost, ale pfedevsim cest. Podaval0 se 

jld10 vseho druhu i specialne pi'ipravovane pro tuto pi'ilezitost. 

Veskere konani bylo zamereno na hojnost, nebo alespon na jeji 

imitaci, ktera mela pfivolat blahohyt a stesti. DuleZitYm poknnem, 

nejcasteji podavanym pote, co vsichni hoste dojedh, byl svatebni 

kolac ve tvarn vence, ktery museia rozkrajet a prvni ochutnat nevesta 

se zenichem. Soucasti svatebniho dne, ktery byl ceiy provazen zivou 

hudbou a tancem, byIo i tzv. cepeni neVeSl'f, jez prov:id~Ha 

starosvatka. Ph nem se neveste sejmul svatebni venecek, rozpietl se 

jl vrkoe neboii cop, ktery by! obradne usti'izen, a na hlavu j£ by! 

nasazen eepec jako symbol vdanych zen. Potom byla nevesta 

za doprovodu svatebnich pisni odevzdana zenichovi. Na svatebni noc 

si mliZ odvedl manZeiku do sveho domu, kam bylo druhy den 

s co nejvetSi okazalosti pfevazeno jeji veno. Od teto chvile byla 

pfijata do rodiny sveho mliZe. Svatebni veseH trvalo zpravidla tn dny, 

nekdy i dele [pavek 1990: 14-35]. 

V kazde oblasti nebo kraji meiy svatebni obfady sva specifika 

a Z'"v'hiStnosti, jez se promftaly na celkovem prubehu. Jinak 

pochopitelne probihaly svatby na moravskem, jinak na ceskem 

venkove a zcela jinak v rozvijejici se mestske komunite. Ucelem vyse 

popsanych svatebnich zvyklosti nebyla vycerpavaji deskripce 

tradicniho svatebniho obradu, ale spiSe vyber jeho hlavnich soucasti 

a mOZnost porovnani se soucasnym prubehem . 
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3.2. Svatebnr obrad v soucasnosti 

Stejne jako v minulosti meni i dnes svatby postaveni mladych 

lidi ve spolecnosti. Dnesni svatba se ale od te v minulosti vYznamne 

list Prestava byt vefejnym obfadem a zacina byt spiSe soukromou 

a rodinnou zaIezitosti, ktere je pfitomna pouze nejblizsi rodina, 

ptateIe a daISi pozvani hoste. 

Vyznamnou zmenou v pojeti a ve funkcfch svatebnfho obfadu 

byl Zakon 0 pravu rodinnem z roku 1949 (s platnosti od 1.1. 1950). 

Tento zakon prinesl rovnopravnost v manZelstvi - zeny prestaly byt 

podfizeny svemu manZelovi a oba zacali mit stejna prava 

a povinnosti. Timto zakonem byla rovnez zrusena povinnost rodicu 

neve sty davat veno a prestaly se uzavirat dfive povinne 

predmanZelske smlouvy. Zaroven take zasnuby, jez svatbe pfedchazi, 

ztratily sve pravni dusledky. Dfive pokud jeden z partneru, nejcasteji 

mm, odstoupil od svatebni smlouvy, mela zena narok na Uhradu 

vsech vynalozenych nakladu, a pokud meli snoubenci pied svatbou 

piedmanZelskY styk, mohl byt mm obvinen z trestneho cinu svedeni 

pod slibem manZelstvi. V takovem pfipade mela zena narok 

na nahradu skody za ujmu na povesti [pavek 1990: 14-35]. Od roku 

1950 je v Ceske republice uzakonen povinny civilni snatek a obrad 

se stal jednodussim a prostSim zejmena v mestskem prostredi, 

v mnoha mistech vsak puvodni zvyky a obyceje dfky pevne 

zakotvene religiozite nebyly zapomenuty. 

3.2.1. Vyzkum z 80. iet 

Na deskripci svatebnich obradu se v minulosti zamerovala 

temer vYhradne pozornost etnografick:ych studii a byly zkoumany 

predevsim tradicni vesnicke svatby a jednotlive eiementy, ktere 

se zachovaly z minulosti. UrCitou vYjimkou byla anketa realizovana 

zacatkem 80.let Filozofickou fukultou v Brne, ktera se zabYvaia 

prubehem svatebniho dne v mestskem prostfedi, konkretne v Brne 

[Seplakova in Frolec 1983: 104-109]. Podle hlavnich zjisteni svatbe 

v te dobe pfedchazeji tzv. besedy nebo poradny pro snoubence, 
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jichZ se ucastnili lekar, pnivnik nebo psycholog za ucelem sezmimeni 

snoubencu s problemy, s nimiz se v manzelstvi mohou setkat a jak je 

mOZne je resit. Od zasnub, ktere drive probihaly jako rodinne 

slavnosti, je opousteno a jsou nahrazovany pouze setkanim rodicu. 

Jako ustupujici prvekje zde take oznacovano obvykle osobni pozvani 

hosti't, jez zacina byt leseno fonnou svatebnich oznameni nebo 

dokonce telegramu. Tradicni svatebnf obleceni neve sty zustava, 

nicmene myrtove venecky dfive symbolizujici Cistotu snoubencu 

se stavaji pouze soucasti celkove vy-zdoby svatebcanu. 

Pozomost byla rovnez venovana samotnemu svatebnimu 

obradu, jehoz struktura se od soucasneho pfilis nemeni a je slozena 

z pruvodu do sine za zvuku hudby, predstaveni snoubencu, projevu 

oddavajiciho, mailZelskeho slibu, vy-meny prstenu, polibku, podpisu 

protokolu a zaverecneho blahopfani. Autorka se domniva, ze doslo 

k jistemu ustupu formalnich stranek a obrad se prodltiZuje 

a je rozsirovan zejmena naplni proslovu, jeilZ je v te dobe pronasen 

poslanci narodniho vy-boru. Z rozhovoru s nimi vyplynula snaha, 

aby byl tento projev osobnejsi a vice konkretni. 

Vyzkum se rovnez zameril na svatebni veseli, ktere se 

v mestskem prostfedi predevsim z duvodu nedostatku prostoru 

v bytech, odehrava v restauracnich zafizenich. V teto souvislosti byly 

zmineny i tradicni zvyky a obyceje jako rozbijeni taliru Ci jidlo 

z jednoho talire, jejichZ smysl respondenti oznacovali jako zachovani 

tradice a pobaveni svatebcanu. Zaverem bylo konstatovano, ze prvky 

domaci rodinne obfadnosti, jimiz mlady par ziskava nove postaveni 

v okolnim spolecenstvi, se v mestskem prostfedl temer nevyskytuji. 
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3.2.2. Pnivni aspekty a formality nutne 

k uzavreni manzelstvi 

Vznik a hIavni vztahy v manieistvi jsou definovany v Zakone 

c. 94/1963 0 rodine a jeho dalSimi novelizacemi. Podle nej 

je manielstvi v Ceske republice chapano jako " trvale spolecenstvi 

mliZe a zeny", jehoz hlavnim ucelem je "zalozeni rodiny a i'adna 

vYchova detl [Zakon 0 rodine}". "MliZ a zena, ktefi chteji spolu 

uzavi'it manieistvi, maji pi'edem poznat navzajem sve charakterove 

viastnosti a sv-uj zdravotni staY, aby mohli zalozit manieistvi, ktere 

spini sv-uj uce!." [ibid.]. Manielstvi je uzavirano svobodnym 

prohlasenim obou snoubencu 0 tom, ze spolu vstupuji do manielstvi. 

Cini se tak vei'ejne a slavnostnim zpusobem v pfitomnosti dvou 

svedku, pi'edchazi mu spolecne vyplneni "Dotazniku k uzavi'eni 

manielstvi". Prohlaseni probiha pi'ed obecnim Ui'adem podle trvaleho 

pobytu jednoho ze snoubencu a poverenym vest matriky, popfipade 

madem, ktery plni jeho funkci. Snoubenci, jejich svedci, oddavajici a 

matrikar, pfipadne tlumocnik, podepisuji ,,Protokol 0 uzavi'eni 

manielstvi". Jeho soucasti je i prohlaseni, ze snoubenci'tm "nejsou 

znamy okolnosti vylucujici uzavi'eni manielstvi, ze navzajem znaji 

svi'tj zdravotni stay a ze zvazili upravu budoucich majetkovYch 

vztahu, usporadani budouciho bydleni a hmotne zajisteni rodiny po 

uzavi'eni mailZelstvi" [ibid.] a ze se dohodli na liZivani spolecneho, 

pfipadne kaZdy jineho pfijmeni. 

K uzavi'eni manieistvi je ueba spinit zakonem stanovene 

podminky. Manieistvi nemuze byt uzavreno, pokud je zenich dosud 

zenatY nebo nevesta stale vdana a pokud mezi snoubenci existuji 

pfibuzenske vazby (predci nebo sourozenci). Pokud jeden 

ze snoubencu dosud nedosahl pinoletosti, je mome sfiatek uzavnt 

pouze se souhlasem soudu, jeilZ muze ve vamych pripadech u osob 

starsich sestnacti let udelit vYjimku. Osoba omezena nebo upine 

zbavena zpusobilosti k pravnim ukoni'tm mMe vstoupit do manielstvi 

take pouze se soudnim povolenim [ibid.]. 
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Wed uzawenim manZelstvi vypliiuji snoubenci na pnslusnem 

matricnim uradu ,,Dotaznik k uzaweni manZelstvi" a predkhidaji daISi 

osobni dokumenty. Pokud je jeden ze snoubencu rozvedeny, pfikl{um 

take soudni rozhodnuti 0 rozvodu predchoziho manZelstvi, pokud je 

jeden z nich ovdovely, musi dodat iimrtni list zemreleho manZela 

[ibid.]. 

ManZelstvi je mome uzawit i v zastoupeni a za nepntomnosti 

jednoho ze snoubencu. Zastupce, jenZ mus! bYt zletilou fyzickou 

osobou zpusobilou k pravnim Ukonilm a stejneho pohlavi jako 

nepntomny snoubenec, mme povolit okresni urad z vamych duvodu. 

Specitilnimi pokyny se Tidi svatebni obrady mimo uredne 

stanovenou mistnost a dobu, ale take s osobou, ktera nema v Ceske 

republice trvaly pobyt a tez obrady konane v zahranici. 

Uzavtit manZelstvi na itzemi Ceske republiky lze formou 

obcanskeho nebo cirkevniho siiatku. Obe formy maji po pravni 

strance stejnou vahu a zavaznost. 

3.2.2.l.Cfrkevnf sftatek 

V Ceske republice je od cervence roku 1992 po uprave zakona 

mome uzavtit krome siiatku obcanskeho take siiatek cirkevni. 

Ten mme nasledovat i po uzaweni obcanskeho siiatku, opacne 

to ovsem mome neni. Nasledny cirkevni siiatek rna potom podobu 

spise obradni a nevyplYvaji z nej zadne pravni dusledky. 

Kazda cirkev nebo nabozenska spolecnost, kterych je v Ceske 

republice k 1. 1. 2005 registrovano Ministerstvem vnitra CR celkem 

21 3
, si mme vedle zakonem stanovenych podminek stanovit i sva 

vlastni pravidla pro uzavfeni cirkevniho siiatku. 

Pro cirkevni siiatky je typicke, ze svatost manZelska je chapana 

mnohem dlisledneji a je ji pfikladana daleko vetSi vamost 

3 Na stninkach Ministerstva kultury bylo uvedeno celkem 26 registrovanych cirkvi nebo 

mibozensIcych spolecnosti bez dalSiho upresneni, zda lze uzavfit siiatek. [cit. 1.7.20051-

Dostupne z <http://www.mkcr.cz/cns/> 
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nez v nimci siiatku obcanskeho. ProhhiSeni 0 uzavfeni manZelstvi Cini 

snoubenci pfed osobou povefenou pfislusnou cirkvi a v miste 

urcenem pfedpisy cirkve. Uzavfeni manZelstvi pfed cirkvi pfedchazi 

pfipravna setkani snoubencu a zastupce cirkve, nejcasteji farare. 

Takova setkavani mohou podle zamefeni cirkve a znalosti katechismu 

trvat ruzne dlouhou dobu. V jejich prubehu jsou probirany vedle 

podrobnosti prubehu svatebniho obfadu take celkovY vztah 

snoubencu k vife a pohled na manZelstvi ze strany cirkve. Pokud 

je jeden ze snoubencu bez vyznani nebo jim~ viry nez jeho partner, 

must pfislusny zastupce cirkve pozadat 0 zvlilStni vYsadu v pfipade 

fimskokatolickeho vyznani biskupa sve dieceze. Na rozdil 

od obcanskeho snatku, jehoz datum neni v prubehu roku limitovano, 

cirkevni obfady se nemohou konat v dobe postni a v dobe 

nejvYznamnejsich svatkU. Zadna z cirkvi nema pfesne stanoveny 

poplatek za vykonani obfadu. Soucasti cirkevniho slibu je podobne 

jako v pfipade snatku obcanskeho slib manZelsk-y. Zatimco slib 

pfed zastupcem Ufadu je pfedem formulovany a nelisl se, formulace 

slibu v pfipade ruznych cirkvi nebo nabozensk-ych spolecnosti jsou 

navzajem rozdilne. 

25 



3.2.3. Povery a zvyklosti spojene s uzaviranim 

manzelstvi 

Svatebni zvyky, podobne jako samotny prubeh svatebniho 

obradu, prochazeji historickYm ryvojem a maji mnozstvi lokalnich 

variant. Mnoho z nich pochazi z predkfest'anske doby. Nektere kdysi 

mely hlubokY smysl a byly brany naprosto vame, jine mely spiS 

symbolickY charakter. Zvyky dnes mohou svatebni slavnost ozivit 

a dodat ji atmosferu a pfiblizit davne tradice. Nektere z nich jsou jiz 

minulosti, s nekterymi se muzeme setkat v rUzrrych obmenach 

i v ramci dnesnich svateb. 

Nekolik poyer se tYka svatebniho obleceni nevesty. Ta by 

ve svatebni den mela mit na sobe neco modnSho, aby ji budouci 

rnaniel nebil, neco stan!ho nebo pujceneho z ucty k minulosti a neco 

noveho symbolizujiciho zacatek noveho zivota. Soucasti odevu byva 

i dnes zavoj, ktery podobne jako tradicni bila barva symbolizuje 

cistotu, pokoru a nevinnost nevesty. Puvodne mel take neve stu 

ochn'tnit pred negativnimi silami. N evesta byvala zahalena od hlavy 

az po paty, coz melD sviij duvod - mela zUstat nepoznana, 

aby se zabranilo ufknuti, prokleti ci pusobeni necistYch sil, ktere by ji 

mohly uskodit. Ze stejneho duvodu byly podobne jako nevesta 

oblekany i druZicky. Zvlaste na Morave se dodnes dodrfuje zamena 

neve sty za starsi zahalenou zenu, ktera je zenichovi nabizena rnisto 

te prave, kdyz ranD pred svatbou pfijde k nevestinym rodicUm. Stesti 

pry nosi, pokudjsou saty dosity az ve svatebni den, a nestesti naopak, 

pokud si je zena sije sarna a pokud ji v nich zenich vidi jeste 

pred samotnym svatebnim dnem. 

Poveram se nevyhnul ani zenich. Na prahu nevestina domu mel 

nekdy pfichystany spalek se sekerou a lahev vina. Chopil-li se sekery, 

bylo to dobre znameni: bude z nej dobry hospodar. Kdyz se vsak 

rozhodl pro lahev vina, nevestilo to nic dohreho: bude z nej opilec. 

Obdobna zkouska cekala i na neve stu. Pfi prvnim vkroceni 

do zenichova domu mela nevesta pfipravenu v mistnosti rnetlu, 
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s niz musela hbite zamest a postavit ji opet na misto. Davala tim 

najevo, ze chce byt dobrou hospodyni [Vykoukal: 36]. 

Behem cesty na obrad i z nej casto dochazelo k tzv. zatahovani. 

Nejcasteji zenichovi kamaradi, drive prestrojeni za maskary, napinali 

provaz, ozdobeny kvety, stuhami, ale i napr. vypity-mi lahvemi, 

a dovolili novomanZelfun pokracovat v ceste, jen pokud se zenich 

vyplatil penezi, jidlem ci pitim. Timto zpusobem se oba svatebcane 

vykupuji ze svy-ch mladick)rch hlichu [ibid.: 37]. Cesta byla take 

casto provazena hlasitou hudbou a ramusem, ktery je dnes nejcasteji 

nahrazovan troubenim klaksonu v aute; ten rna opet zastrasit zle sily. 

Stesti a spokojene manZelstvi nosil dest', pfedstirany smutek nevesty, 

ale take lejno nalezene behem cesty; jetel v bote potom trvalou lasku. 

Zatimco zatahovani nepatfi mezi beme praktikovane Cinnosti, 

vy-mena prsty-nkU mezi snoubenci se stala povinnou soucasti kazdeho 

svatebniho obradu. Tento obrad je znam jiz z obdobi antiky 

a navlekani prsty-nku pry symbolizuje pohlavni spojeni. Stejny 

vy-znam melo take snimani venecku a nasazovani cepce, ktere dnes 

alespoii vzdalene ptipomina odhalovani zavoje pti prvnim 

manZelskem polibku. 

Po skonceni obradu na novomanZele cekali svatebcane sefazeni 

do spaliru. NovomanZele musi ulickou projit, aby v manZelstvi 

prekonali vsechny nesnaze. K nim patfilo zasypavani ryzl, ptipadne 

konfetami, otisky, hrachem nebo rozinkami, aby bylo novomanZellim 

dopfano hojne potomkU. Stejny vy-znam rna i jiny zvyk: behem 

svatebni hostiny je neveste posazeno na klin male dfte. 

I soucasti svatebni hostiny je nekolik zvyklosti. Spolecne 

pojidani polevky novomanZeli z jednoho talite rna symbolizovat 

jejich spolupraci. Druhy vy-znam, ktery je snad jeste podstatnejsi, 

je symbol spolecneho krajice, z nehoz je nutno si brat a davat rovnym 

dilem. Prave pro tuto vy-stiznou symboliku je uvedeny svatebni zvyk 

dodnes velmi rozsiren. Zvyk rozbijeni talfrU rna koreny hned ve dvou 

poverach: ze stfepy ptinaseji stesti a ze spolecnym zametanim 

novomanZele prokazl vlili spolupracovat a jejich manZelstvi pak bude 

harmonicke. 
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State prezivajicim zvykem je take preruiseni pres pnih noveho 

spolecneho domu. Pro tento zvyk existuji tfi vysvetleni. Prvni se opet 

vztahuje ke zlym duchfun, kten Cihaji pod prahem a ktere by si 

nevesta mohla do noveho zivota pnnest. JinY"m vysvetlenim 

je tradicni spojeni prahu domu s momentem, kdy nekdo zemrel a byl 

vymisen z domu pres pnih. Posledni v prenaseni vidi symbolickY 

zacatek noveho zivota. 

Take behem svatebniho veseli probihalo nekolik zvyku. Jednim 

z nich byl kruhovY tanec, ktery nevesta tancl se zavrenyma oCima, 

zatimco se svobodne divky pokouseji ziskat kousek jejiho zavoje. 

MuZi utvon kolem nevesty ochranny kruh, aby zabranili divkam 

dostat se k neveste. Je-li kruh prorazen, symbolizuje to rozlouceni 

s nevinnosti (panenstvim). Casto se take behem vecera hazi svatebni 

kytici, kterou chytaji pntomne svobodne zeny. Svatebni veseH byva 

nekdy preruseno Unosem nevesty, jen.z symbolizuje divCino odlouceni 

od rodicu a prechod k novemu zivotnimu spolecenstvi. Dnos neve sty 

nebyl soucasti tradicni ceske svatby. Tento zvyk ma sve koreny 

na Balkane a lze je sledovat aZ k puvodnimu unaseni zen, ktere melD 

zajistit lepsi populacni yYvoj pnslusm!ho kmene. Pokud si zenich 

necha unest nevestu v soucasnosti, je to povazovano za akt hanby 

a zenich za ni musi zaplatit vYkupne. 

3.2.4. Svatebni pripravy 

Pokud se mladi lide rozhodnou, ze vstoupi do stavu 

man.zelskeho, jsou casto nuceni sestavit si vice ci mene podrobny 

harmonogram svatebnich pnprav. V soucasnosti maji mOZnost vybrat 

si z nekolika publikaci, ktere pro tuto ptilezitost byly sestaveny; 

inspiraci lze nalezt i na nekolika intemetovYch strankach na toto tema 

nebo se pnmo obratit na nekterou ze svatebnich agentur, jez mimo 

jine nabizi i tzv. svatbu na kllc. Nasledujici popis svatebnich pnprav 

a pote i samotneho prubehu je smesici rad a doporuceni pochazejicich 

z prostudovani dostupne literatury, prevaZne populamiho charakteru, 

a z intemetu [Jancikova 2000, Krckova 1973, Pavek 1990, Porterova 

1992, Slukova 2001]. 
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Vetsina z nich zacimi konstatovanim, ze snoubenci jsou dnes 

daleko mene svazani ocekavanim sveho okoli a maji vetSi volnost 

jak behem pfiprav, tak i v ramci konkretni podoby svatebniho dne. 

Nutne tedy nemusi absolvovat vsechny dale popsane kroky. 

Podobne jako v minulosti i dnes svatbe casto pfedchazi 

zasnoubeni. Jeho dnesni forma neni vetsinou takovou udalosti 

a nejcasteji probiha jako zadost 0 ruku a pfedani snubniho prstenu 

od zenicha neveste. Umysl vstoupit do manZelstvi by mel by! 

oficialne oznamen rodicUm, napfiklad u spolecneho obeda. Podle 

tradice by mel probehnout u nevestinych rodiNl a zenich pozadat 

o ruku dcery jejfho otce a matce i sve nastavajici pfinest kvetiny. 

Pote by meli byt seznameny obe rodiny a dohodnou se daISi 

podrobnosti. 

V narocnem obdobi pffprav snoubenci musf podstoupit nejen 

fadu formalit spojenych se vstupem do mamelstvi, ktere byly vy-se 

popsany. Ceka je volba terminu, vy-ber mfsta obfadu a hostiny, 

pfiprava svatebni cesty a v neposledni fade po zvazeni svy-ch 

financnich mOZnosti podrobny rozpocet cele akce. Nektere poloZky 

jsou tradicne hrazeny rodiCi snoubencu, jine jsou na zenichovi a jine 

plati nevesta. Snoubenci by meli pomatovat na celou fadu zalezitostl, 

z nichZ kaZda rna sve pofadi a dUlezitost. Mezi takove patti: vy-ber 

satu, prstYnku, fotografa, osloveni svedku, seznam hosru, ktefi jsou 

pozdeji obeslani svatebnimi oznamenimi, seznam svatebnich dam, 

domluveni kvetin, pfipadne cele VY-zdoby. 

Ne vsichni snoubenci povafuji vsechny prvky za nezbytne (jak 

dokazuje i empiricka cast prace) a v poslednf dobe jsou stale castejsf 

intimni a skromne obfady pouze za pfitomnosti nezbytnych svedkU. 

V takovem ptipade casto mfsto svatebnfho oznamenf sdeluji pouze 

informaci, ze snatek byl uzavfen. 
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3.2.5. Svatebni den 

Kazdy z tech, kten se rozhodnou vstoupit do manZelstvi, 

si mme s ohledem na sveho partnera a take svoji rodinu naphinovat 

podobne jako svatebni pnpravy i svilj svatebni den podle sveho 

vkusu, financnich a casovYch moznosti. Prubeh svatebniho dne tak, 

jak bude dale popsany, je opet smesici dopomceni z literatury 

a realizovanych obradu. 

Vetsinou je obrad naplanovan na nekolik malo hodin pied 

polednem Ci po poledni. V takovem pnpade zaeina svatebni den 

v brzky-ch rannich hodinach. Do domu neve sty, pfipadne zenicha, 

pokud je svatba v okoli jejich bydliste, se sjizdeji pozvani hoste, 

kde je pro ne pnpraveno mensi pohosteni. Jako posledni pnjizdi 

do domu nevestinych rodieu zenich, aby si vyzvedl svoji nastavajici 

a ptedal ji svatebni kytici. Akt prebirani neve sty jiz neni tak jako 

v minulosti doprovazen mnozstvim ritualu. Vsichni svatebeane 

ozdobeni myrtou pote spoleene odjizdeji v taktez myrtou oznaeenych 

vozech na obrad. Nejeastejsi variantou by-va oddelena cesta zenicha 

a nevesty. V prvnim voze jede zenich se svYm svedkem, dale jej 

nasleduji vozy se vsemi svatebnimi hosty a kolonu uzavira vUz 

vezouci nevestu a jejiho svedka. pteji-li si snoubenci jet spoleene, 

pak v prvnim voze jsou oba rodieovske pary, za nimi zenich 

s nevestou nasledovani zbytkem kolony. Spoleene za hlasiteho 

troubeni ptijizdeji na misto konani obradu, kde dochazi k dalSimu 

tazeni ke vstupu do saIu. Svatebni pruvod nejeasteji zahajuje zenich 

se svou matkou a posledni jde nevesta se svYm otcem. 

Nasleduje obeansky-, pfipadne cirkevni obrad. V pnpade 

obcanskeho snatku je pfitomna matrikatka, ktera seznamuJe 

s prubehem, ptedstavuje snoubence a rna na starost administrativni 

zalezitosti spojene se vstupem do manZelstvi. Za zvuku vybrane 

hudby vstupuji vsichni svatebeane po dvojicich do salu a na konci 

jdouci otec pteda svoji dcem zenichovi pted oddavajicim stolem. 

Nasleduje tee oddavajiciho, jez je uzpusobena snoubencum. 

Pote phchazi vysloveni souhlasu snoubencu, kdy se oddavajici pta, 
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zda neJPrve zenieh, pote nevesta vstupuje do man.zelstvi 

se zde pntomnym dobrovolne. Po souhlasnyeh odpovedieh, rymene 

prstenu a prvnim man.zelskem polibku, podepsani ,,Protokolu 

o uzavreni man.zelstvi" pfiehazi gratulaee od pntomnyeh hosru 

[Slukova 2001: 78]. 

Soucasti cirkevniho obradu fimskokatolieke cirkve 

je bohoslmba slova, cteni z evangelia, promluva kneze, jen.z pfi ni 

vyehazi z textu Pisma. Nasleduji otazky kneze zjist'ujici, 

zda snoubenei vstupuji do man.zelstvi pred Bohem a cirkvi 

a zda se tak rozhodli svobodne a upnmne, na eely zivot a zda budou 

sve budouci deti vyehovavat podle Boziho zakona. Pote pfiehazi 

man.zelskY slib, sveeeni a rymena prstenu a spolecna modlitba vseeh 

pfitomnyeh [ibid.: 79-80]. Po skonceni obradu se snoubenei stavaji 

man.zeli. Pfichazi fotografovani, rUzne zvyklosti a rituMy a odehod 

na svatebni hostinu. 
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3.2.6. Svatebni hostina 

Hostina pnpadne obed se odehniva nejcasteji v pntomnosti 

rodiny, svedkU a nejblizsich pratel. Pokud to mOZnosti dovoluji, 

probehne cela hostina tak jako v minulosti se vsemi svatebcany. 

Pokud to nenf mOZne, odjizdeji ostatni na misto, kde se odehrava 

svatebni veseli a oslava uzavfeni manZelstvi. Slavnostni obed bYva 

zahajen pnpitkem, jehoz soucastf jsou proslovy otcu, svedktl 

ci nejblizsich pratel. Nasleduje nejcasteji studeny pfedknn, poIevka, 

hlavni chod a dezert. Vsichni svatebcane jsou usazeni podle pfedem 

urceneho zasedaciho pofadku, na kterem maji novoman.zele spolecne 

se svy-mi rodiCi cestna mista. Po dojedeni vsech chodu se mohou 

snoubenci pfesunout mezi ostatni svatebcany. Soucastf oslavy byva 

krajeni svatebniho dortu a take spolecne uklizeni rozbiteho talife. 

Nejcasteji nasleduje svatebni veseli spojene s tancem, vcetne 

novoman.zelskeho s61a, hudbou a zabavou dlouho do noci. 

Novoman.zele se mohou kdykoliv behem hostiny vytratit, aniz by tim 

porusili spolecenskou etiketu. BYva zvykem novoman.zele vyprovodit 

na svatebni noc ci na svatebni cestu. Po jejich odchodu se ostatni 

svatebcane bavi a oslavuji nove vznikle man.zelstvi. 

Jak dille ukazou vy-sledky kvalitativniho vy-zkumu, zdaleka ne 

vsichni snoubenci se tidi temito radami a doporucenimi a vetSina 

z nich vzhledem k dalSim okolnostem voH ponekud osobitejsi 

varianty a mnoho z popisovanych prvktl je eliminovano. 
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4. Pohled mladych lidi na vstup do manielstvi 

DUleZitYm aspektem, ktery muze ovlivnit budouci ryvoj nejen 

siiatecnosti a celkorych postoju k instituci manZelstvi a rodiny jako 

takove, jsou postoje a predstavy mladych lidi na zacatku jejich 

aktivniho zivota. V misledujici casti budu vychazet pfedevsim 

ze zaveru ryzkumu ,,M1ada generace", jenz byl uskutecnen v roce 

1997 a jehoz hlavni zavery byl zverejneny v publikaci Predstavy 

mladych lidi 0 mailZelstvi a rodicovstvi [Fialova, Hamplova, Kucera, 

Vymetelova 2000]. Vyzkum se zamefil na nazory svobodnych lidi 

ve veku 18 - 29 let na manZelstvi a rodicovstvi obecne a take 

na jejich predstavy 0 nejbliZsim prubehu jejich zivotni drahy. Rozsah 

reprezentativniho ryberoveho souboru byl celkem 1294 respondenru 

a byl ziskan na zaklade kv6tniho ryberu. V ramci tohoto serreni byly 

zjist'ovany take postoje a duvody k uzavirani manZelstvi. 

ManZelstvi stale predstavuje pro vetSinu respondenru 

nejrozsifenejsl a nejpreferovanejsi variantu partnerskeho zivota. 

Obsahy, ktere vsak manZelstvi pfikladaji, se vzajemne lisily. Mladi 

lide stale povafuji za zakladni podminku vstupu do manZelstvi lasku 

a silny citory vztah. Ochotu uzavfit tzv. siiatek z rozumu uvedl jen 

velmi maly pocet dotazanych. DaISi analyzy ukazaly, ze lide vstupuji 

do manZelstvi a pfistupuji k nemu ze dvou hledisek: praktickeho 

a emocionaIniho. Z praktickeho hlediska je manZelstvi povazovano 

za instituci, jez poskytuje financnl jistotu a pravni zaruky 

majetkorych vztahu a jejiz ulohou je pfedevsim zabezpeCit deti 

a zajistit jejich zdarny v)rvoj. EmocionaIni hledisko posuzuJe 

manZelstvi jako instituci napliiujici citove poueby cloveka. 

Ackoliv bylo zjisteno, ze se v hodnoceni ryznamu pro svilj zivot 

mtiZi a zeny ryznamne nelisi, pro zeny maji emocionalni faktory 

vetSi vahu nez pro mtiZe. Jako nejdulezitejsi duvody pro uzavreni 

siiatku uvadeli respondenti lasku a touhu po bezpecnem zazemi 
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a snahu, aby se deti narodily v manZelstvi. Tyto tIi duvody 

se objevily na prednich mistechjak u zen, tak u ffiuZil [ibid: 70-72]. 

Mladi lide podminuji uzavreni snatku predevsim dosazenim 

urCite Urovne sveho ekonomickeho postaveni. Preferovali predevsim 

ekonomickou samostatnost, dostatecny pnjem a mOZnost 

samostatneho bydleni. Nejvy-znamnejsim diferencujicim faktorem 

se ukazalo vzdehini. Respondenti s vyssim vzdelanim pokladaji 

za dUlezitejsi samostatnost a vyspelost jedince, zatimco respondenti 

se vzdelanim nizsim kladli dilraz spiSe na "startovaci kapital" [ibid.: 

156-157]. 

Soucasti vy-zkumu byla rovnez otazka na ideaIni vek pro prvni 

snatek. Zeny nejcasteji povazovaly za nejvhodnejsi vek vstupu 

do manZelstvi 25 let, u mufu se odpovedi kumulovaly okolo dvou 

vrcholu: rovnez 25 let a druhy kolem tficateho roku. Zjistene prilmery 

byly nizsi, u zen 23,5 au muZil 26,5. V odpovedich se jasne ukazala 

tendence zen hledat si starsi partnery a naopak muZil mladsi partnerky 

[ibid.: 62-64]. 

Od konani vy-zkumu uplyne v tomto roce jiz deset let 

a Je otazkou, nakolik se jejich tehdejsi deklarovane hodnotove 

preference promitly do jejich skutecneho zivota a predstavy 0 jejich 

budoucim zivote staly realitou. Ukazatele snatecnosti se sice 

v poslednim roee zvYsily, ale dlouhodobejsi trend svedci spiSe 

o dalSim posunu vstupu do manZelstvi nebo 0 volbe jineho 

partnerskeho usporadani. Pozitivnejsl se jevi spiSe posledni zjisteni 

Urovne porodnosti, ktera podle udaju za rok 2006 byla nejvyssi 

od roku 1995 [Pohyb obyvatelstva rok 2006. 2007]. 

Do reprodukcniho veku a do jiste miry i veku nejcasteji voleneho 

pro prvni snatek mezitim dOrUsta dalSi generaee, ktera je jeste mene 

zatizena minulosti a rna vetSi mOZnosti rozhodovani se 0 svem 

budoucim zivote. JakY postoj nakonee zaujme k volbe sveho 

zivotniho partnera, zakladani rodiny a k instituei manZelstvi jako 

takove, je otazkou nekolika dalSieh let. 
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5. VysJedky empirickych setfen; 

5.1. Zamery kvalitativniho setreni 

5.1.1. Cil 

CHern kvalitativniho vYzkumu bylo odhalit fonmilni 

1 neformalni aspekty vstupu do rnanZelstvi a jejich dulezitost 

pro rnlade rnanZelske pary, stojici na zacatku spolecneho zivota. 

CHern bylo rovnez potvrdit, pfipadne vyvratit, funkci svatby jako 

dUleziteho pfechodoveho ritualu a zaroven vYznamneho zivotniho 

zlomu. Problematikou vstupu do manZelstvi se v minulosti zabyvalo 

jiz vice vYzkumu, jako Rodina 2000, Rodina 2002, a Mlada generace 

1997 [Fialova, Hamplova, Kucera, Vymetelova. 2000]. Tyto 

vYzkumy byly spiSe zamefeny na reprodukcni chovan!, 

at' uZ soucasne nebo budouci. Zadny z nich vsak v sobe nezahmoval 

otazky tYkajici se prubehu soudobych svatebnich obfadu v Ceske 

republice. Tato problematika vzbudila rnuj zajern a rozhodla jsem se 

ji blize prozkoumat. Zatimco problematika snatecnosti, pfechodovYch 

ritualu a historickeho v)rvoje svatebnich obfadu byla pfedmetern 

teoreticke casti diplomove prace, v empiricke casti jsern se rozhodla 

zamefit se na prubeh skutecnych soudobych svateb a jejich reflexi, 

na to, co jim pfedchazelo a castecne take na vYznam svateb a vstupu 

do rnan.zelstvi pro rnlade pary. 

CHern take bylo porovnat vYsledky vYzkumu se zavery 

a hlavnimi zjistenimi empiricke sondy, kterou jsem provadela v roce 

2005 v rarnci diplomove prace "Svatba jako sociokultumi fenomen" 

na katedfe kulturologie. Sonda byla zamefena na pfedstavy studenru 

gymnazii poslednich dvou rocniku 0 jejich budoucim svatebnim dnu, 

dale na reflexe spolecensk)rch stereotypu spojovanych s uzaviranim 

manZelstvi a na postoje k institucionalizovanym a dalSim existujicim 

typilm partnerstvi. 

Ackoliv si vzhledem k charakteru kvalitativniho vYzkumu, 

k nizkemu poctu respondenru a velke rozmanitosti v odpovedich 

necinim naroky na vyssi zobecnovani, vYsledna zjisteni mohou 
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ukazat na jiste tendence ve svatebnirn chovani a v nazorech rnladych 

novornanielu na tuto problernatiku. 

5.1.2. Predmet 

Pfedrnetern vYzkurnu se staly pfedstavy respondentu 

o forrnalnich a neforrnalnich aspektech vlastniho svatebniho obfadu, 

ktere byly konfrontovany s jeho skutecnyrn pmbehern. Dale jsern se 

zarnefila na ernoce a prozitky provazejici tuto zivotni udalost, a to 

jednak u respondenta sarnotneho, ale take u jeho partnera, pfipadne 

dalSich clem! rodiny. Oddelene vedene rozhovory rovnez urnoznily 

srovnani zenskeho a rnmskeho pohledu na tuto ternatiku. 

Pozomost byla take venovana pojeti svatby jako vYznarnneho 

prechodoveho rimalu. Ackoliv nebyl dotaz polozen pfirno, 

z odpovedi na jine otazky bylo rnozne postoje respondentu 

analyzovat i v tornto ohledu. 

Svatebni obfady jsou casto spojovany s rnnozstvirn obecne 

pfijirnanych pfedstav, ktere jsou vetSinou sdileny v sirsirn kultumirn 

okruhu, za kterY rnmeme povaZovat prave Ceskou republiku. Ackoliv 

svatebni obfady spolu s dernografickYrn chovanirn prosly pfedevsirn 

po revoluci velkou prornenou, stale jsou zde zachovany jiste 

stereotypy spojovane prave se vstupern do rnanZelstvi. V nasern 

kulturnirn okruhu se svatba stale povafuje za jednu 

z nejvYznarnnejslch udalosti v zivote jedince a take se stale 

pfedpoklada, ze vetSina divek se v budoucnu vda a vetSina mladych 

rnuzu ozem. Pfedrnetern tedy bylo, nakolikjsou si respondenti techto 

stereotypu vedorni ajakjirn podIehaji. 

Ackoliv vzrUstajici rozvodovost a volba jinych nez 

institucionalizovanych typu partnerstvi mme do jiste miry ukazovat 

na prehodnocovani vYznarnu uzavirani rnanzelstvi v dnesni 

spolecnosti, pro vetSinu rnladych pam pfedstavuje vstup 

do rnanielstvi stale jednu z pfirozenych a ocekavanych soucasti jejich 

zivota. Okolnosti rozhodnuti vzit si sveho partnera za rnme, nebo 
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zenu a uzavrlt manZelstvi patn v neposledni rade meZl predmety 

meho vYzkumu. 

5.1.3. Objekt 

Objektem kvalitativniho v-yzkumu se stalo deset mladyeh pam, 

ktere nevstoupily do manZelstvi drive nez v roee 2001 a ne pozdeji 

nez v roee 2006. Toto easove omezeni terminu komini svatby melD 

zajistit na jedne strane stile jistou aktuaInost tematu svatby, od ktere 

jeste neuplynula takova doba, aby si respondent nevzpomnel na jeji 

dUlezite momenty, a zaroven umoZnit casteeny odstup. V dobe svatby 

bylo vsem respondentfun mezi 22 a 35 lety. Pro vseehny zUeastnene 

se jednalo 0 vstup do prvniho manZelstvi. Byly vybininy takove 

dvojiee, z niehZ alespon jeden (nejlepe oba dva) rna vysokoskolske 

vzdelani, jez podle zavem v-yzkumu [Katriiak 2004, Hamplova, 

Ryehtankova, Pikalkova. 2003] v-yznamne ovlivnuje snatkove 

a reprodukeni ehovani. Vsiehni respondenti v soueasnosti ziji v Praze 

nebo zde prozili podstatnou east zivota, ktera pravdepodobne 

ovlivnila nazory na prubeh svatby ana manZelstvi eelkove4
. Soubor 

byl strukturovan tak, aby spektrum zkoumanyeh svateb bylo 

co nejvetSi. J sou zde zastoupeny svatby s velkYm i malym poetem 

hostU, se svetskYm i cirkevnim obradem, svatby ovlivnene delkou 

predehoziho sOuZiti ei oeekavanym narozenim potomka v blizke dobe 

po uzavreni manZelstvL Neehybi ani svatby v tradienieh prostoraeh, 

i s netradienim zazemim a svatby, na jejiehZ v-ysledne podobe se 

podepsalo pusobeni jineho kulturniho prostredi. I kdyz je vznikly 

soubor pomeme pesirY, nepodafilo se zajistit rozhovory s pary, ktere 

by absolvovaly jeste extremnejsl formu svatby, at' jiz je zde inyslena 

tzv. svatba ve etyteeh nebo naopak svatba v "Hollywoodskem stylu", 

pfipadne jine, nekdy az v-ystredni okolnosti. Vzorek rovnez 

4 Forma svatebnich obl'adu konanych nebo pi'ipravovanych ve velkomestskem 
prostl'edi se zcela pochopitelne lisi od svatebnich dnu organizovanych na vesnicich. 
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nezahrnoval svatbu, kteni by byla cela poradana svatebni agenturou, 

jako jsou tzv. svatby na kIic. 

5.1.4. Metody, techniky a prubeh terennich setreni 

Vyzkum byl realizovan pomoci hloubkovYch 

polostandardizovanych rozhovoru a jejich nasledne analYzy. Jako 

podklad poslouZil strukturovany scenar rozhovoru (viz. pfiloha c.2), 

ktery byl sestaven v polovine u.nora roku 2007 za ucelem ziskani dat 

tYkajicich se predmetu prace. Scenar zahrnuje nekolik tematickYch 

segmenm. Na zacatku je respondent seznamen se zamerem vYzkumu, 

s duvody pntomnosti diktafonu a se zajistenim jeho anonymity pri 

dalSim zpracovani ziskanych dat a duveme povaze jeho odpovedi. 

V uvodu samotneho vYzkumu je respondent pozadan, aby se kratce 

predstavil a uvedl sve zakladni sociodemograficke charakteristiky, 

vcetne mista, odkud pochazi, a veku v dobe uzavreni siiatku. Prvni 

cast zjist'uje okaffiZite asociace spojene s vlastni svatbou. V dalSim 

oddile je respondent dotazovan na predstavy 0 svatbach v detstvi 

a jejich daISi promeny a vliv ziskavanych zkusenosti se svatbami. 

Ve treti casti dotazovany popisuje prubeh vlastmno svatebniho dne, 

vcetne rozdilu mezi predstavami a realitou, a v dalSi se scenar 

zamefuje na roli a prozitky partnera. V poslednim oddile 

se respondent zamysH nad smyslem svateb a vstupu do manZelstvi 

v soucasnosti obecne a posleze i nad vYznamem osobnim. Na zaver 

mohl respondent uvest pro nej dUlezite okolnosti, ktere nebyly dosud 

zmineny a jeho svatbu a pnpravy na ni provazely, pnpadne doplnit 

odpovedi na nektere z predchozich otazek. 

Samotnemu vYzkumu predchazely pilotni rozhovory, ktere 

mely ovefit vhodnost vYzkumneho nastroje - strukturovaneho 

scenare rozhovoru. Tato dye interview s manZelskYm parem 

se uskutecnila koncem u.nora 2007. Behem techto rozhovoru jsem 

zjist'ovala predevsim reakce respondenm na navrhovane otazky, a to 

zda jsou formulovany dostatecne srozumitelne a jednoznacne a 

odpovedi skutecne odpovidaji vYzkumnemu zameru. Dale bylo 
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zkoumano ito, nakolik jsou temata, jez jsou soucasti vYzkumu, 

osobni aZ intimni, coz by mohlo v prubehu daISich rozhovorU pusobit 

problemy a vyvolat negativni nebo odmitave reakce respondenta. 

Na zaldade analyzy pilotnich rozhovoru a zfskanych dat byly 

podklady k interview dale upravovany. Struktura rozhovoru zUstala 

zachovana, zmeny se tYkaly predevsfm formulacf a pfidani daISich 

upresiiujicich otazek. Zkonkretizovany byly uvodni dotazy tYkajici se 

sociodemografickYch udaju. Pfidana byla ve druhem oddile otazka na 

predchozi zkusenosti respondenta se svatbou a jeji reflexe. Dale byla 

na uvod tretfho oddilu scenare, ktery je zameren na konkretni prubeh 

svatebniho dne, zaclenena prosba, zda by respondent mohl kratce 

uvest, kdy a kde se svatba konala. K otazkam ueti casti byl pfipojen 

dotaz na roli rodiNi behem pfiprav a realizace svatby, ktera se 

v prubehu prvnich rozhovoru ukazala jako velmi podstatmi 

a ovlivnujici daISi prubeh. V zaverecne casti byl jeste navlc 

respondent dotazan, zda svatba pfispela ke zmenam v jeho 

partnerskem vztahu. Vsechny uvedene upravy byly zapracovany 

do vYsledne a definitivni podoby scenare rozhovoru zhotovene 

2.3.2007. 

V daISi flizi vYzkumu bylo kontaktovano jedenact mailZelskYch 

paru s ohledem na vYberova kriteria a na zachovani jiste miry 

pestrosti zkoumaneho souboru. Jeden z mailZelske dvojice byl 

prosuednictvfm telefonu, emailu nebo osobne informovan 0 ucelech 

vYzkumu a byla zjist'ovana jeho ochota se jej zUcastnit. Po konzultaci 

s partnerem vsichni, s vYjimkou jedne dvojice, ktere ve vYzkumu 

zabranily casove moznosti mailZela, s vYzkumem souhlasili a nabidli 

sve zkusenosti s pripravou a realizaci svatby. Svatba byla vsemi 

zucastnenymi vnimana a jiz behem uvodniho rozhovoru popisovana 

jako vicemene pozitivni zivotni udalost, proto nenastal problem s tim, 

ze by se nektery z respondenm odmitl do vYzkumu zapojit, a vetSina 

spiSe vyjadfovala zvedavost na prubeh rozhovoru. 

V daISi fazi vYzkumu byly s respondenty domlouvany 

konkretnf termfny rozhovoru. V nekterych pfipadech se povedlo 
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dohodnout obe interwiev po sobe na jeden den, coz urnoznilo vnimat 

danou svatbu sledovaneho paru komplexneji a zabranilo tak 

ovlivnovani druheho partnera, ktere hrozilo v pripadech, kdy 

rozhovory probihaly s jistYm Casov-ym odstupem. 

Upresiiovani a upravy terminu dalSich rozhovoru probihalo 

soucasne s fazl samotne realizace v-yzkurnu svateb. Celkem tedy bylo 

vyslechnuto 10 manZelskYch pam, tedy 20 respondentu - 10 zen a 10 

mum. Rozhovory probihaly vzdy oddelene v nepfitomnosti druheho 

partnera a podle predem pripraveneho scenare. Neucast druheho 

z dvojice mela zajistit na strane jedne vetSi soukromi a mOZnost 

otevfene vyjadfit sve postoje ana druhe strane take eliminovala vliv 

nazoru a odpovedi partnera, k nemuZ by behem spolecneho 

rozhovoru jiste dochazelo. Otazky byly prubezne upravovany, 

aby odpovidaly jednak pohlavi respondenta, jednak situacim, kdy 

respondent sve stanovisko na pnslusnou otazku uvedl v nektere 

ze sv-ych predchozich odpovedi. Upravy formulaci a dopliiujici 

otazky nepresahly miru, kterou umoZlluji standardy kvalitativniho 

v-yzkurnu. Predpokiadana delka rozhovoru byla 20-25 minut a nebyla 

ve vetSine pnpadu prekrocena. Nejkratsi interwiev trvalo 12 

a nejdelSi 35 minut. Vsechny rozhovory byly se souhlasem 

respondentu nahravany na diktafon. Jako misto pro realizaci 

rozhovoru byl volen prostor nejh~pe vyhovujici respondentov-ym 

casov-ym a jinym mOZnostem; rozhovory se uskutecnily 

jak v domacim prostredi, tak v kavamach a jinych restauracnich 

zanzenich. Dotazove situace byly standardni a probehly uspokojive, 

dotazovani reagovali pozitivne, z velke casti sponmnne 

a bez dlouheho premysleni. Nektere rozhovory byly doplneny 

i sirokou fotodokumentaci, jez poslouZila pro lepsi dokresleni 

charakteru svatebniho dne. Cela faze kontaktovani respondenru, 

domlouvani terminu a nasledne realizace rozhovoru trvala 3 tYdny. 

Velikost souboru byla zvolena vhodne, nebot' sber dat byl ukoncen 

ve chvili, kdy se objevily Zllamky saturace. Posledni rozhovor byl 

uskutecnen 30.3.2007. 
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V daISim stlidiu, ktere se castecne prekrYvalo se stadiem 

predchazejicim, byly vsechny nahrane rozhovory ukladany 

a dek6dovany jako zvukove soubory do poCitace. Nasledne byly 

prepisovany do textovYch souboru, jez byly posleze spojeny v jediny, 

jenz. poslotiZil jako stezejni podklad pro daISi zpracovani (viz. prfloha 

c.4). Jednotlive rozhovory byly dale rozebirany a k6dovany a pasaze, 

ktere se jevily jako zasadni pro formulovani zaveru, byly oznaceny. 

Prubeh analyzy dat byl dan identifIkaci kategorii a jejich 

propojovanim a vytvarenim k6du. Posloupnost zpracovani a rozboru 

odpovidala castecne struktufe vYzkumneho instrumentu s ohledem na 

cile vYzkumu. 

41 



5.2. Vysledky kvalitativniho setreni 

5.2.1. Popis zkoumaneho souboru 

Par c.1 Eva a Riki 

Eve je 29 let a pracuje prvnirn rokern jako uCitelka na zakladni 

skole, na prvnirn stupni a soucasne je interni doktorandkou na 

filozoficke fakulte. Ma ukoncene vysokoskolske vzdelani a cely zivot 

zatirn prozila v Praze, kde se i narodila. 

Richardovi (dale jako Riki) je 34 let, pracuje jako grafik, 

ackoliv rna vystudovanou vysokou skolu v oboru biologie. Puvodern 

je ze Slovenska, z ROZmberku, ale druhyrn rokern zije se svoji 

rnafiZelkou v Praze. 

Svatebni obrad probehl dne 5.5. 2005 na skautske zakladne 

Mlyn u Brna v nirnci zazitkoveho kurzu Kolorkornpot. Na stejnern 

rniste probihala i svatebni hostina a veselL Zenichovi bylo v dobe 

siiatku 32 let a neveste 261et. Obradu a nasledne oslavy se zUcastnilo 

priblime 25 hostu, predevsirn z rad pratel snoubencu a soucasne 

ucastniku kurzu, pro ktere byla svatba prekvapenirn. 

Par c.2 Anna a Jarek 

Anne je 29 let, pracuje v soucasne dobe na polovicni uvazek 

jako administrativni pracovnice ve vzdelavani a rna ukoncene 

stredoskolske vzdelani. Narodila se a stale zije v Praze. 

Jarkovi je 28 let, rna tesne pred dokoncenirn studia na 

filozoficke fakulte a pracuje jako asistent produkce v hudebnirn 

klubu. Puvodern je z Uherskeho Hradiste, ale jiz od roku 1998 zije 

prevame v Praze, v poslednich letech se svoji rnafiZelkou a take 

osrnirnesicni dcerou. 

Svatba se konala dne 12.8. 2005 v MniSku pod Brdy, venku na 

mzove ceste a nasledny obed s rodinou a pote oslava s prateli 

v Praze. Na obradu bylo kolern 60 lid!, na obede 20 a na vecerni 

oslave prubeme kolern 50 hOSID. Zenichovi bylo 26 let a neveste 0 

rok vic. 
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Par c.3 Martina a Pavel 

Martine je 30 let, rna srredoskolske vzdelani a pochazi 

z KarlovYch Yarn. Pracovala jako asistentka prodejniho tYrnu 

pro farmaceutickou spolecnost a rnornentalne je na rodicovske 

dovolene. Se svYrn rnuZern a v posledni dobe take s petirnesicni 

dcerou zije v Praze, kde pobyva jiz desatYrn rokern. 

Pavlovi je 40 let, rna vysokoskolske vzdelani se zarnefenirn 

na ekonornii a pracuje pro rnezinarodni spolecnost jako obchodni 

rnanaZer. Bydli v Praze a pochazi ze Susice. 

Svatba se konala zacatkern zan v obci Klenova, okres Klatovy 

a svatebni veseli v penzionu v podbradi Kasperku. Na obfadu bylo 

kolern 25 lidi, pfedevsirn z rodiny, a na vecerni oslave asi 40 hosm, 

zejrnena pfatel. V dobe svatby bylo zenichovi 351et a neveste 0 deset 

letrnene. 

Par c.4 Marie a Radek 

Marii je 28 let, rna vystudovanou pedagogickou fakultu 

se zarnefenirn na uCitelstvi pro prvni stupen, povolanirn je tedy 

ucitelka, ale v soucasne dobe je na rodicovske dovolene. Pochazi 

z Prahy, v niz take stravila vetSinu zivota, v soucasne dobe bydli 

v Melniku. 

Radkovi Je 30 let, rna ukoncene srredoskolske vzdelani 

a pracuje jako rnarketingovY rnanaZer v cestovni agentufe. Pochazi 

z Plzne, ale od studia na stfedni skole bydlel v Praze, v soucasne 

dobe zije s rnailZelkou a dverna dcerami v Melniku. 

Obfad se uskutecnil dne 19.7. 2001 v Libenskern zarnecku, 

v odsvecene kapli a oslava s rodinou v Praze v Dejvicich. Svatebni 

hostiny se zUcastnilo asi 15, pfedevsirn rodinnych pfislusniku, 

svatebniho obfadu asi 0 pet hostu vic. Neveste bylo 23 a zenichovi 25 

let. 
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Par c.5 Jana a Jindiich 

Jindiichovi je 31 let, pochazi z Plzne, ale jiz nekolik let zije 

v Praze. Ma ukoncene vysokoskolske vzdelani, ale v soucasne dobe 

dokoncuje interni doktorat na rnaternaticko-fyzikaIni fakulte. 

Povolanirn se citi bYt fyzik. 

Jane je 31 let, pochazi z Prahy, kde v soucasne dobe se sv)rrn 

rnanZelern a petirnesicnirn synern narozenyrn 4 rnesice po svatbe stale 

zije. Je rnagistrou umeni v oboru typografie. Pred odchodern 

na rnaterskou pracovala jako v)rtvarnik a grafik. 

Svatebni obrad se konal v odsvecene zarnecke kapli v Kostelci 

nad Cernymi lesy dne 4.8. 2006 a hostina probihala v rnistnirn 

pivovaru. Neveste i zenichovi bylo v dobe svatby 30 let. Obradu 

a hostiny se zUcastnilo asi 30 lidf prevazne z rodiny a z okruhu 

nejblizsich pratel. 

Par c.6 Hanka a Jarda 1 

Hance je cerstve 25 let, pochazi ze Vsetina, respektive z male 

vesnicky v okoli. V Praze zije a studuje sest)rrn rokern a od svatby 

zde rna spolecne trvale bydliste se sv)rrn rnanZelern. Na filozoficke 

fakulte rna ukoncene prvni rnagisterske studium a pokracuje 

ve druhern, soucasne pracuje v Lince duvery. 

Jarda (dale oznacovany jako Jarda I) je 331et)r odborny asistent 

na rnaternaticko-fyzikaIni fakulte a je absolventern doktorandskeho 

studia. Narodil se v Hradci Kralove, ale od dvou let zije v Praze. 

Svatebni obrad se konal na vsetinskern zamku dne 1.7. 2006, 

obed s rodinou, ktery volne presel v oslavu i s prateli, probihal 

na chalupe na kopci SaskY cap. Svatby se zucastnilo presne 42 hostU. 

Zenichovi bylo v dobe vstupu do rnanZelstvi 32 a neveste 241et. 
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Par c.7 Ivana a Jarda 

Ivane je stale jeste 24 let, vystudovala vysokou skolu 

managementu a pracuje jako financni analytik pro pivovar. Pochazl 

ze Slovenska, z Liptovskeho Mikuiase, dlouho bydlela spolu 

s rodinou v Trencine a v soucasnosti Zije za Prahou. 

Jardovi je 291et, nejvyssim ukoncenym vzdeianim je bakalar 

a pracuje v oblasti telekomunikaci a pocitacove techniky. Pochazi 

z Tabora a zije se svou zenou u Prahy. 

Svatebni obrad se konal dne 10.7. 2006 na Mestskem made 

v Trencine a hostina, jez byla v kruhu rodinnem spolu s nejblizsimi 

prateli, probihala v mistni Kolibe za pntomnosti asi 30 hostU. Neveste 

bylo v te dobe 23 let a zenichovi 28 let. 

Par c.8 Eva M. a Petr M. 

Eve je temer 31 let, rna vysokoskolske vzdelani a pracuje jako 

sefredaktorka detskYch casopisu. Pochazi z Prahy, kde doposud zije. 

Petrovi je jeste stale 29 let a je vzdelan na Filozoficke fakuIte 

Univerzity Karlovy. V soucasne dobe je zamestnan ve vzdelavaci 

agentufe jako projekt- manazer a zaroveii zastupce reditele, nicmene 

vedle sveho zamestnani je autorem vYstav a nekolika knih, 

coz povazuje za stezejni. Po celou dobu sveho zivota bydH v Praze 

a poslednfch nekolik let se svou dnes jiz man.zelkou. 

Obrad se konal v polovine cervna roku 2006 ve volne pnrode 

na louce v Krusnych horach, asi 10 km od Boziho Darn. Svatebni 

hostina formou rautu probihala v hotelu na Bozim Darn za ucasti 

asi 120 hostu z rad rodiny a mnoha pratel obou novoman.zelu. 

Neveste bylo v te dobe 30 let a zenichovi 0 rok mene. 
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Par c.9 Nikole a Petr 

Nikole je 29 let, ma stredoskolske vzdelani a pracuje jako office 

manaierka v zahranicni firme. Narodila se sice v Praze a pak fila 

s rodinou prevazne v Asi, ale nekolik let tez pobYvala diky recke 

narodnosti otce v Recku. Poslednich deset let jiz zije v Praze. 

Petr 331et)r bankovni Ufednik s vysokoskolsk)'m vzdelanim, 

je puvodem z JiZnich Cech, ale jiz dlouho zije v Praze a posledni 

4 roky ve spolecne domacnosti s dnes jiz mafiZelkou. 

Cela svatba, vcetne obradu i hostiny a oslavy, se uskutecnila 

zacatkem zari 2006 v hotelu u Karlstejna. Vse probfualo na jednom 

miste za ucasti jak rodinnych pnslusnikil, tak pratel. Dohromady bylo 

tedy pfitomno asi 70-80 hostU. Zenichovi bylo v dobe svatby stejne 

jako dnes, nevesta byla 0 rok mladsi. 

Par c.lO Katka a Roman 

Katka je 27leta ucitelka pro tfeti stupen s vysokoskolsk)'m 

vzdelanim, ktera je v soucasne dobe na rodicovske dovolene. 

Narodila se v Klatovech, dlouho zila s rodinou v Nepomuku 

a pozdeji v Benesove. V soucasne dobe bydli spolecne s mafiZelem 

a rok a pulletJm synem narozenym 4 mesice po svatbe v Praze. 

Romanovi je 29 let a po absolvovani Lekarske fakulty 

Univerzity Karlovy pracuje jako lekar na rehabilitacnim oddeleni. 

Pochazi z Vlasimi, ale jiz dva roky zije trvale v Praze, kde predtim 

studoval. 

Svatebni obrad se uskutecnil 18.6. 2005 v kostele 

v Kasejovicich, okres Plzen-jih, foceni a hostina se konala na zamku 

ve Lnarich. VetSina svatebnich hosru, kterych bylo dohromady asi 20, 

pochazela z rodinneho kruhu. Neveste bylo 25 let a zenichovi let 27. 
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5.3. Analyticka cast 

5.3.1. Uvodni asociace spojene s vlastni 

svatbou 

Pro uvodni navozeni atmosfery a snadnejsl pfipomenuti tematu 

v)rzkumu byly zjist'ovany okamzite reakce a prvni vzpominky, ktere 

maji respondenti svazany s vlastni svatbou. Na zaklade uvedenych 

asociaci je mOZne konstatovat, ze svatba je vnimana jako pozitivni 

zivotni udalost a je spojovana s necim veskrze kladnym, at' liZ s 

emocemi a prozitky nebo smyslov)rmi vjemy. Cast respondenru si 

sice vybavuje konkretni okolnosti, ale vetS ina vnima predevsim 

naladu, atmosferu slavnostniho okamziku, ktere byly vyjadrovany 

jako: 

,,Pocit stesti" (Radek), "Pfijemny zaiitek" (Petr D.), ,,zabava" 

(Ivana), " ... hezkf; okamiik v mem iivote"(Martina), "Byla to 

legrace. " (Jarek). 

Nekten maji svoji svatbu v prvnim okaffiZiku spoJenou 

se smyslov)rmi, zejmena vizualnimi, vjemy a to predevsim mistem, 

kde svatba probihala. 

"To me napadne asi ta chata nebo chalupa, kde jsme meli tu 

hostinu a ktera pak byla dejistem bujareho veself. Byl tam nadherny 

rozhled, louka, lesy ... a to bylo takove super. Uvnitf byli ti lide a 

smali se a veselili a venku byly ty lesy. "(Hanka) 

,,Rozkvetla louka" (Eva M.) 

"Jificky. Kdyi jsme se brali v tom kostele, tak tam byly jificky. 

To byla takova kaple v ramci zamku a dostaly se do nf jificky, a jak to 

byl velkf; prostor, tak pfpaly behem obfadu. "(Jindfich) 

Pouze ve dvou pripadech si respondenti vybavili pfitomne 

osoby. 

"Moje manielka" (Roman) a "Tchyne prave. A Moje matka. No 

obe dve matky vlastne. "(Jana) 
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5.3.2. Predstavy 0 vstupu do manzelstvi 

Vstup do manZelstvi je stale vniman jako jakasi samozi'ejma 

soucast lidskeho zivota. Ackoliv se ve spolecnosti stale vice rozsifuji 

i jine nez institucionalizovane typy partnerstvi a cast mladych 

respondentu voH zivot tzv. singles, vetS ina pocitli, ze do manZelstvi 

v blizke Ci vzdalenejsl budoucnosti vstoupi a soucasne zivotni stadium 

je jak)rmsi pfedstupnem manZelstvi a rodinneho zivota [Tomasek 

2006, Katmak 2004, Pistora 2003]. Respondenti a respondentky 

nejcasteji uvadi, ze s tim, ze by se v budoucnu vdaly nebo ozenili, tak 

nejak pocitali a povaZovali to za samozi'ejme. 

"Tak urCite, uz od malicka. Ne nejak konkretne, 

ale nepfedpokladala jsem, ze bych zustala neprovdana. "(Eva M.) 

"Ve scenafi meho iivota svatba vidycky byla. "(Eva) 

"Jajsem se chtel alesponjednou za zivot zenit. "(Jinooch) 

Zahajeni manZelskeho sOuZiti je podmiiiovano na jedne strane 

jistou ekonomickou nezavislosti a vytvorenim zazemi, ale zejmena

a tento faktor se ukazal jako dominujici v nasem souboru - nalezenim 

zivotniho partnera. 

"Naznaky jo, ale nebyla pfedtfm k tomu ta prava. " (Jarda) 

"Nejdffv asi moe ne. To vyplynulo az po nejake dobe vztahu 

s Evou. " (Petr M.) 

Pokud byli respondenti dotazovani na vek, ktery se jim zdal 

v minulosti jako vhodny ke vstupu do prvniho manZelstvi, nejcasteji 

uvadeli, ze to nebylo prilis naplanovano a jejich zivot v tomto ohledu 

nebyl promyslen. 

"Takie ty irvahy pfisly az v pozdi{jsfm veku. Nemel jsem to nejak 

nalinkovanj jako v Basnfkach: svatba-dovolena-dfte, ale proste to 

vyplynulo. Vyplynulo to tfm, ze mam skvelou zenu a ze jsme zjistili, 

ie k sobe patffme a ze to nebude jinak." (Pavel) 
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Opet se zde objevila podminka setkani se s zivotnim partnerem 

nebo jiste dozrani vztahu. Ve dvou prfpadech byl vstup do man.zelstvi 

podminen dokoncenim skoly. Za jistY meznik byl oznacen 30. rok 

zivota, ktery mme by! spojovan prave s jistou ekonomickou 

samostatnosti, ale i psychickou vyzralosti. 

"Mela jsem pocit, ze se chci vditvat pred 30, ale myslela jsem 

kolem 25 nebo spis pozdeji. " (Eva) 

"Ja akorat vim, ze na mOje 25. narozeniny jsme si delaly 

s kamaradkou legraci, ze kdyz se do tficeti nevdame, coz jsme 

braly jako takory meznik, tak ze si pronajmeme vag6n od Ceskf;ch 

drah a udelame si jizdu "ujizdejici vlak". To bylo asi jediny, kdy 

jsem to nejak trosku v hlave resila, ale bylo to pro mne dost 

vzdalene. " (Anna) 

V nekolika pnpadech se respondenti domnivali, ze se budou 

preei jen vdavat nebo zenit 0 neeD dele, k tomuto rozhodnuti pnspeI 

zejmena vyssi vek partnera nebo tehotenstvi partnerky. Ponekud 

neocekavane do rozhodnuti vstoupit do man.zelstvi zasahuje take 

touha po spolecnem bydleni, ktere by, pokud by spolu dotycni zustali 

pouze tzv. "na hromadee", nebylo vnfmano zejmena vlastni rodinou 

jako zadouei. Respondenti siee uvadeli, ze primy natlak ze strany 

rodicu nepoeit'ovali, ale ze byli v tomto duehu vyehovani a povafuji 

to za spravne. 

"DUvodem bylo, ze jsem chteI s ni bydlet a bez svatby by to bylo 

pro me rodice slozitejSf to prijmout. " (Riki) 

5.3.3. Predstava svateb, zkusenosti, inspirace 

Ackoliv temer vsiehni respondenti uvadeli, ze vzdy 

predpokladali, ze v budouenu do man.zelstvi vstoupi, predstavy 

o prubehu sve svatby nedokazali blize speeifikovat. Naprosta vetSina 

(zejmena mtiZu) si na nie podobneho nevzpomina a 0 svatbe praktieky 

vubee neuvaZovala a nevytvatela si zadne konkretni vize 0 prostredi, 

forme obradu ani 0 svatebcaneeh. 
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"Vubec. V puberte jsem nad tim vubec nepfemyslel ani jsem si to 

nijak nepfedstavoval. Zacal jsem nad tim pfemyslet, ai kdyi jsme 

byli s Martinou ... "(Pavel) 

,,}!e to ne, vubec jsem to nefesil. " (Radek) 

Jedinou vjjimkou byly tzv. "holCicl sny" v detstvi, kten§ byly 

zmineny nekolika respondentkami a jez se tYkaly predevsim vizuaIni 

stranky obradu (svatebnich satu, kvetin a prostredi). Respondentky, 

ktere si vzpominaly na tyto detske hry, vsak neprekvapive dale 

uvadely, ze tyto predstavy mely pozdeji k realite pomeme daleko. 

"Ja myslfm, ie vsechny hollg; sni 0 svatbach a maji takovy 

ty pfedstavy na zakladce jako princeznovske saty a nazdobene 

po16rkove dorty. " (Anna) 

" ... fesila jsem ji ze zcela sebestfedneho hlediska jako, co mit 

na sobe a jakou barvu satu a jakou kytici. Taky jsem nechtela saty 

z pujcovny, protoie bych si pfipadala, ie ta svatba je pujcena taky. 

Rdila jsem tu svatebni kytku a mela jsem pfedstavu nejakf;ch 

kopretin. " (Eva) 

" V detstvi urCite takory ty saty hezkf;, ie to bude hezkf; den 

a vsichni budou hezkf; a st'astny. "(Martina) 

Tyto zavery tedy s obecne phjirnanyrn stereotypern, ze pro zeny 

nebo divky je svatba jak-ymsi zivotnim cilern, ktery si predstavuji 

od raneho detstvi a planuji do posledniho detailu, koresponduje pouze 

castecne. Tento stereotyp byl rnliZi nekolikrat uvaden i v dalSich 

souvislostech, zejmena s prozlvanirn svatby jejich partnerkou. 

Protoze respondenti nedokazali blize popsat, jak si v rninulosti 

svoji svatbu predstavovali, zjist'ovala jsern, jak jejich pripadne 

predchozi zkrusenosti se svatbou formulovaly nazory na tento ritual 

a zda pripadne ph teto prilezitosti zazili neco, co je ovlivnilo nebo 

inspirovalo. Svatba pam mezi casto navstevovane rodinne udaIosti 

a kafdy z respondenm ji v rninulosti nekdy navstivil. Svatebni zazitky 
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z detstvi a dospivani jsou ale prekvapive prevazne negativni. 

Nepnjemne je vniman zejmena velIcy pocet neznamych lid!, jista 

formalnost obradu, pnbuzenske pomery a castecne take absence 

nevsednosti, napnklad prosrrednictvim tradicnich zvyku. 

" .. .jako dfte na nekolika svatbach takovych velkjch, boharych, ale 

moc se mi tam nikdy nelfbilo. Byla tam spousta jidla, ale jako dite 

me to moc nebavilo. Nikdy jsem nechtel mit takovou velkou 

svatbu. "(Riki) 

" V dospivimi pfisel potom urCiry naraz s realitou, kdy jsem na par 

svatbach byla. Bylo to jeste pocatkem 90. let. Nevim, jestli jsem 

mela takovou smUlu, ale byly to vetsinou dost formalni svatby 

a dost me desilo, ze byly absolutne v rozporu s tou mojf 

romantickou pfedstavou. TakZe takovJ ten pocit, ze jsem ta nevesta 

princezna, ktera si to uziva a je to desne romantick:y, to bylo 

pfehluseno tou organizacf a tim, ze to tak vubec romantick:y 

nakonec nebylo. A ty nevesty nebyly az zas tak krasny. Nejhorsi 

byly ty obedy, stoly do te podkovy a ty proslovy, ktere mely byt 

duchaplne, a nebyly. Clovek se musel chovat a tvarit slusne mezi 

ostatnfma, aby je nepomluvili ti ostatni pfibuznf; a vlastne te to 

nebavi. TakZe jsem zacala chapat svatbu jako dost formalni 

hroznou vec a clovek, kdyz je v puberte, tak nema rad nic, co je 

formalni. "(Anna). 

Jen 0 malo pozitivneji se jevi pozdejsi zkusenosti ze svateb 

poradanych v okruhu pratel a znamych, ale presto i zde vetSinou 

respondenti inspiraci pro sve svatby nehledali a uvadeli (a to zejmena 

zeny), ze casto se spiSe setkavali s tim, co by si na vlastni svatbe 

radeji odpustili. 

"Zkusenosti samozrejme byly ze svateb kamaradu. A1yslim, 

ze zadna z nich me neurazila a ani tam nebylo nejak nic, co by se 

mi nelfbilo, ale ani nic , co by me inspirovalo. " (Roman) 

"No byla jsem na svatbach mych spoluzacek tesne po stfedni 

a ty svatby, ty byly pfiserny. Takovy ty princeznovsk-y saticky. 

51 



A jejich pfibuzny byli ryborny ... ukazovali si navzajem ty dary, 

ktery rod dal co. To mi pfislo jako tragick);, jak ty matky se tam 

predhanely. Takie jsem si fikala, ie tohle nechci zaiit. "(Jana) 

"Spis jsem si fikala, ie takhle bych to teda nechtela. " (Nikole) 

Ucast na svatbe muze plnit pozitivni funkce, poslouZit jako jiste 

sezmimeni s klasickYm prubehem svatebnich ritmilli a s tim, 

jak takova svatba muze vypadat a co vse je mome ocekavat. Pokud 

pfevazuji pozitivni prozitky, zbavuje navstevnika postupne take obav 

a zabran k realizaci vlastni svatby. 

"A tech poslednich pet let, co na ty svatby s Evou jezdfme, z nich 

prestal byt ten strasak, jako hruza, deli, ienit se a takhle. A fikal 

jsem si, ie je to vlastne hezka akce ... ta inspirace byla v tom 

vnitfnim naladeni. Takie spis se na tu svatbu naladit, nei jak jf 

potom provest. " (Petr M. ) 

"Clovek potom vi, jak ty svatby zhruba probfhaji a pak si to 

pfizpusobi, aby to vyhovovalo jemu. "(Roman) 

5.3.4. Prubeh svatebniho dne 

Kazdy z deseti popisovanych svatebnich dnli byl originalem 

a mel sva speciflka a zvlastnosti, coz ukazuje na stale vetsi 

diferenciaci a castecne uvolnovani pravidel a vzirych pfedstav 

o prubehu a realizaci svatby. I pres velkou miru diferenciace se ovsem 

objevila podobna a opakujici se struktura dne. Pokusim se tedy nalezt 

spolecne prvky, ktere se prolinaji vetSinou popisovanych svateb, 

upozomit na geograflcke a daISi souvislosti, jeZ je ovliviluji, 

a poukazat tez na vstup norych elemenru, ktere dodavaji svatbam 

nove formy a ryznamy. 

5.3.4.1.Pripravy 

Popis struktury svatebniho dne Je nejcasteji zahajen 

upozomenim na velmi brzke vstavani a nasledne upravy zevnejsku, 

zejmena v pfipade zen, tedy obIekani, navsteva kadefuice apod. 
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V nekterych pnpadech se cti tradieni posledni noc neve sty v bydlisti 

jejich rodieu, jinde je nahrazovana alespon oddelenymi pnpravami. 

Zenich ma v nekterych pripadech na starosti svatebni kytku, kterou 

je rreba vyzvednout, casto je to jiz zaleZitosti neve sty, a to predevsim 

v pnpadeeh, kdy hraje dominantnejsi roli jiz behem pnprav, Dale se 

pokracuje setkanim rodiny, bud' pred samotnym obradem, casteji 

vsak, pokud je to mome, v byte nevesty, Tato popisovana sehUzka 

probiha nejeasteji fonnou drobneho pohosteni a je provazena velmi 

stisnenou atmosferou plnou nervozity. 

"No a pak prijfideli hoste ... no byl to takovej standardnf problem, 

ze se tam nahrne spousta lidf a nestfha se to. H(Jardal) 

"Nedalo se tam hnout, byli uplne vsude. Byl tam strasny zmatek. " 

(Hanka) 

Pote, co se sejdou vsiehni svatebeane pfedevsim z rodiny, 

odjizdi se do mista konani obradu, kteremu predchazi obvykle 

zdobeni aut. V pnpadech, kdy je svatba realizovana v lokalitach, ktere 

jsou vzdalene od bydliste vetsiny svatebcanu, setkavaji se svatebni 

hoste aZ tam. Nevesta obvykle pfijizdi v jinem aute nez zenich at' liZ 

s prateli, nebo s rodiCi. 

5.3.4.2.0bfad 

Svatebni obrad rozhodne nebyl respondenty oznacovan jako 

silny zazitek. VetSina ho popisovala velmi stroze, pouze tim, 

ze probehl. Pokud si pamatuji neco z proslovu oddavajiciho, nejeasteji 

to povaZuji za formalni, banalni, monot6nni. Respondenti v teto 

souvislosti uvadeji, ze casto wbee nevnimali, co urednik nkal 

a ze se pouze soustredili na pasaz, ve ktere je mailZelsk-y slib 

a kdy maji nci sve "ano". Zaroven celou situaci vnimali tak, 

ze se odehraIa velmi rychle a ze se trochu ztfliceli v case, coz bylo 

dale typicke pro eely svatebni den, 

"Pak mis pfivftal a mel ten projev, mel ale hrozne monot6nni 

projev a uspavaci hlas, takze si z toho nic nepamatujeme. Snad jen 

jedine vsuvku 0 pfirode, ie ji mame asi nidi, kdyi se v ni bereme. 
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Ale co vsechno fikal, jsem si poslechla, az kdyz jsme na to koukali 

zpetne na videu. Takze tam jsem si teprve poslechla, coze nam 

to vsechno navykl6dal. " (Eva) 

"Proslov byl taky klasickej, ale ten S1 teda vubec nepamatuji. Dno 

to melo vsechno hrozne rychlej spad. Myslfm, ze ve rive jsme meli 

obrad a byli jsme tam od pul, nez jsme dosli ke kapli, pak nez nas 

postavf a pakjsme najednou flkali "ano ". Dna tam chvilku klabosf 

a poslouchat ty jejf reCi ... no a pak to skonCilo, vsichni nam zacli 

podavat ruce. "(Jinillieh) 

"no nic moc ten obrad. Ni!co bylo hezkJ, ze to bylo na peknym 

mfste, na druhou stranu to muselo byt a on to moc neprodluzoval. 

To co pak rekla moje sestra, bylo daleko krasnejsf a hlubSf, nez co 

rekl oddavajEc£. " (Nikole) 

5. 3. 4. 3. Fotografowin f 

Po samotnem obi'adu misleduje nejcasteji foeem vseeh 

svatebcanu. Zatimeo obi'ad byl popisovan velmi zkratkovite, foeem 

byla venovana daleko vetS! pozomost. Jeho prubeh neni ojedinele 

vniman jako traumatizujici udalost, pi'edevsim s ohledem na svoji 

delku, klimatieke podminky a eelkovou koneentraei pozomosti. 

Respondenti jej niemene oznacovali za nezbytne a takto vznikle 

fotografie jsou jim dnes odmenou za energii a zejmena trpelivost, 

kteni jim byla venovana, a staly se pozitivni vzpominkou na eely 

svatebni den. 

"A to bych rekla, ze byla nejnarocnejsf cast nasf svatby, alespoii 

ja to tak dtfm, hoste mozna ne .... Bylo asi 35 stupnu na slunci, 

takie fakt hrozny. Nakonec to ale stalo za to. V te chv£li jsem 

to ale chtela mft hrozne za sebou. Bylo to dlouhy a hrozne 

narocnY. "(Katka) 

"Potom tam byl ten fotograf a bylo strasne dlouhy focenf, 

ale ty fotky stojE za to. Ty jsou krasny. "(Marie) 
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5. 3.4.4. Hostina 

Po obradu a foceni pnchazi na radu ve vsech pripadech svatebni 

hostina. V techto ohledech se popisovane svatebni dny lisi velmi 

mnoho, ale pro vsechny je spojemi s jistYmi komplikacemi a nutnymi 

kompromisy tYkajfcimi se predevsim poctu a slozeni svatebnich 

hostu, mista komini, samotneho prubehu a vynalozenych financL 

V teto chvili se objevuji take prvni konflikty mezi partnery, ale i mezi 

jejich rodinami, jez maji jine predstavy, zejmena 0 prostredi a 

persomilnim slozeni. Jednou ze situaci, kterou respondenti museli 

vyresit, byla oslava jejich vstupu do manZelstvi s rodinnymi 

prfslusniky, ale zaroveii take se svYmi prateli. Nek1:ere pary volily 

momost spolecneho obeda s rodinou a naslednou vecerni oslavu 

s kamarady v casto nefonnalnfm duchu a prostredi, jim~ obe slavnosti 

spojily v jedinou. Pokud respondenti zvolili variantu rodinne oslavy, 

organizovali rovnez v jinem terminu rozloucenf a "party" s prateli, 

nejcasteji s grilovanim apod. 

Hlavni determinantou velikosti a formy hostiny se jevi, ackoliv 

to nebylo deklarovano pnmo, financni momosti novomanZelu, 

pfipadne jejich rodin. Strach ze spolecneho slavenf s prateli a zaroveii 

s rodinnymi pnslusniky se vyskytl i v pnpade svateb mensich -

rodinnych, kdy se respondenti obavali predevsim odlisnych 

pozadavkU ze strany pnbuznych, komunikace mezi obema rodinami, 

ktere se predtim neznaly, a take jejich ochoty bavit se. 

"Kdyi jsme ale svatbu planovali, tak jsem mela dilema, 

jak to udelat . ... Kdybych tFeba pozvala jen kamarady, tak by to asi 

pochopili (rodice), ale byli by urCite zklamany. Na jednu stranu 

jsem byla rada, ie tam fa rodina bude, ale na druhou stranu jsem 

se bala, jaka potom bude zabava. To vekove spektrum je hodne 

siroke, od mOji babicky, ktera ma pres 70, po 40-50, 

ai po ty sestfenice a bratrance, kterym je kolem 20. Potom, 

co jsem byla na svatbe kamaradky, a fa to mela tak, ie nejdfiv meti 

obed s rodinou a pak s kamarady. A rodice poslali ui v deset spat 

a oni pak byli zklamany, takie jsem pozvala celou rodinu. " 
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"Mne vidycky vadito, ie se po obradu meli kamaradi rozejit a byl 

obed s rodinou a pak se vecer zase sejit. Pro me jsou kamaradi 

stejne dUleiiry jako rodina, takie mi pfi§lo divny to rozpojovat. 

Obed s rodinou muie byt kdykoliv. " (Eva M.) 

"My jsme objednali jidlo ve starym pivovare, kterej nebyl 

zkolaudovany, takie vlastne nacerno ... a ono to tam vypadalo, jak 

z Hrabala, takovy ty plesnivy zdi, coi se velmi nelfbilo tem nasim 

rodinam. "(Jana) 

"Moji matce vadilo, ie jsou tam lidi, ktery ona nezna, a co mi 

pfis/o absurdni, ona fikala, ie si tam mela pozvat svoje znamy." 

(Jana) 

Deklarovane obavy z prubehu svatebnich oslav se krome 

jednoho pnpadu ukazaly jako neopodstatnene a respondenti uvadeli, 

ze byli prijemne prekvapeni dalSim vy-vojem a tokem zabavy. Jako 

zadouci se ukazaia v mnoha pnpadech pntomnost hudby, zejmena 

zive, ktera byla barvite popisovana, co se tYce repertmiru a slozeni 

kapely. DUlezitost hudby byla zdfuazllovana zejmena v pnpadech, 

kdy se svatba konala v lokalitach, kde nebyla prerusena jista tradice 

lidove slovesnosti, tedy na Slovensku a na Morave, a zaroveii jsou 

tyto rodiny hudebne zamereny i ve svem civilnim zivote. 

Popisovane svatebni veseli trvalo ve vetSine pnpadu do rannich 

hodin a bylo ve znameni hudby, tance, zabavy, tradicnich zvyklosti 

a dalSiho jidla. V podstate vsichni respondenti, kten zminili svatebnf 

noc, uvadeli, ze vzhledem k okoinostem a vseobecne imave 

rezignovali na jeji ocekavany prubeh a posiani. Tradicni odjezd 

na svatebni cestu, ktera v minulosti nasledovala casto primo 

po svatebnim dni, byl uveden jen v nekolika pnpadech. Pokud 

se respondenti rozhodli stravit s casti svy-ch svatebnich hosru vice 

casu, vyuzili k tomu nejcasteji misledujici den. Pro jakesi zavrseni 

cele svatby byla organizovana slavnostni snidane, popovidani, ale take 

spolecny VY-let. 
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5.3.5. Tradice a zvyky 

Zajimavou se ukazala ptitomnost tradicnich zvykU a rituaIu., 

jejichZ hlavni cast se odehrava v prubehu svatebni hostiny nebo 

ji ptimo predchazi. Ackoliv nebyli respondenti zprvu dotazovani 

primo, v prubehu rozhovoru na tyto zvyky prisla casto rec a byl 

hodnocen jejich ryznam, uce! a ptinos. Nejcasteji bylo popisovano 

rozbijeni talife a zametani strepu a spolecne jedeni polevky, dale bylo 

zmineno uvitani s tfemi "panaky"alkoholu, krajeni dortu, sekani 

dfeva, prvni man.zelskY tanec, proslovy svedkit, hazeni ryze, Unos 

neve sty, vybirani penez do stfevicku a hazeni svatebni kyticL Mezi 

lokaIni zvlastnosti, ktere byly respondenty velmi zaujate popisovany, 

patfilo cepeni neve sty a vykfikovani "Potevka je malo slana, nevesta 

je nebozkana ", po jehoz zazneni se musi novoman.zele zas a znovu 

polibit, v prubehu "slovenske svatby" a take pravoslavny obrad 

s rymenou veneckU na "svatbe recke" 

Ptitomnost techto zvykU byla vysvetlovana ruzne, ale nikdo 

J1 neuvadel v souvislosti s ryznamy, ktere jim byly pfisuzovany 

v minulosti, a s koreny v kfest'anskYch zvyklostech a pohanskYch 

ritualech. Pary, ktere lze v tomto ohledu oznaCit jako mime 

konzervativni, pfijaly jejich funkci jako obvyklou soucast svatebniho 

dne a ptilis se nezamyslely nad jejich ulohou. Jine je povaZovaly 

za ptijemne zpestfeni slouZici k pobaveni pratel a kjistemu 

ozvlastneni svatebniho dne. Tyto tradicni zvyky byly casto 

organizovany z iniciativy pohostinskeho zarizeni, kde probihala 

svatebni hostina. 

"Ja si myslim, ze by tam byt mely (tradicnf zvyky), ze je to i takove 

srandovnf. "(Ivana) 

"To jsme odkoukali z jinych svateb. Tak je to svatba, tak by to tam 

melo byt, proc zas ne. A taky, aby z toho meli neco hoste. "(Katka) 

Diferencovanost pohledu na tyto tradicni obyceje ovsem 

dokladaji take negativni reakce na uskutecnene zvyky nebo jejich 
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predem verejne deklarovane odrnitnuti. Zapome bylo take hodnoceno 

Ullaseni nevesty, kteremu se ve vetsine pnpadu podarilo zabranit. 

"Zadne tradice typu rozbijeni, unaseni a podobne tam nebyly. 

Nepflili jsme si to, a kdyby to probehlo, tak bychom to asi 

ignorovali. Byl to nas scenaf. "(Jarek) 

"Jo meli, no kdybych mohl neco zmenit, tak bych zrusi! ty zvyky. 

No oni ti tam rozbijou ten talif a ty ho pak zametd ... My jsme 

to nedomlouvali, oni s tim sami zaeli. Tak jsme fikali, ze to teda 

zvllidnem. Pak nam jdte uvazali ten obrovskej bryndak 

a to uz mi jako dost vadilo. Jeste ze po nas nehazeli 

tu ryzi. H(Jindfich) 

"Musela jsem absolvovat hroznej zvyk, a to je krmeni se polivkou, 

coz mi pfijde degradujici a hrozny a vubec se mi to nelibi. Ja moe 

nemam rada takovy ty konveneni, tradieni, jak pfijdes do tf; 

restaurace a oni ti daji nejakou hnusnou zapatlanou lopatku a ty 

mas zamest nejakj ten talif. " (Nikole) 

V nekolika pnpadech organizovali pratele novomanZelu jakousi 

hru nebo discipliny, jez ale nemeIy s tradicnimi zvyklostrni 

nic spolecneho a poslouZily zejmena k pobaveni hostU. Objevuji se 

take nove prvky plnici jistou obradni funkci. Mezi takove muzeme 

zaradit predavani klicu od spolecneho bytu nebo pochovani svatebni 

kytky, ktera novomanZele provazela na svatebni ceste. 

5.3.6. Emoce, nervozita, stres 

Vsichni respondenti se behem rozhovoru nevyhnuli deskripci 

emoci, ktere je v prubehu pnprav a svatebniho dne provazely. 

Pro svatbu je v tomto ohledu charakteristicka urcita mira ambivalence 

prozitkU. Na jedne strane je popisovana jako mimoradna udaIost 

a jeden z nejst'astnejsich dni v zivote, jenZ je doprovazen pocity 

radosti, veseli a uspokojeni. Negativne je ale vniman predevsim stres, 

kterY svatbe predchazel, a jiz zminene obavy jednak z personalniho 

slozeni svatebnich hostU, ale take z nepredvidatelnych udaIosti, jez se 
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mohou pfihodit. Pro osoby vice introvertne zamefene mme take 

nepnjemne pusobit nadmermi pozomost ze strany pfibuznych 

a zejmena tech nove zlskanych, ktere se nen! moZno v prubehu celeho 

dne vyhnout.. 

"Jediny, co bylo hrozne nepffjemn}t, byla ta pozornost, ja jsem 

tfeba rada ve spolecnosti, ale tady jsem byla skoro 24 hodin 

pod palbou a drobnohledem. Jedine misto, kde jsem byla alespon 

na chvili sama, byl zachod, ale jakmile jsem vylezla ven, tak jsem 

byla zase obklopena. Dno je to do jiste miry pffjemny, ale tady 

to bylo od sesti hodin od rana a to uz je ten Clovek fakt hodne 

ztrhanY, ... jak uz jsem v sest vstavala vedle budouci tchyne. 

Vsichni te nazehluji a sleduji a pak to cely den jede a neni 

ani chvilka se nadechnout. "(Anna) 

"Bylo to to, ze jsem se fakt bal a byl nerv6zni, ze tam bude nejakft 

konjlikt mezi pffbuzenstvem nebo ze to nedopadne podle nasich 

pfedstav. H (Pavel) 

" .. .ja jsem si nikdy pfedtim nepfipoustel, ze by tam mohl byt 

takovej stres, a nakonec byl. Protoze si 0 sobe myslim, ze jsem 

clovek hodne splachovaci a malokdy si ten stres pfipoustim, 

tak ta svatba byl docela velkej napor, ktery jsme ale zvladli 

v pohode. Necekal jsem ho, nechtel jsme si ho pfipustit, ale stejne 

tam byl. "(Radek) 

VetSina dale uvadi, ze se s naporem a nervozitou vyrovnavala 

az necekane dobfe a uvolneni, ktere pfichazelo zejmena po oficiaIni 

casti, zpusobilo, ze si oslavu sve svatby dokazali opravdu uZit, coz pro 

ne bylo velmi pfekvapive. 

"No jakmile skoncily vsechny tyhle formality jako projev a pak 

prvni tanec, tak to bylo hrozne v pohode. A takory ty obavy, ze si to 

na tY svoji svatbe nebudu moe uzit, tak ty se uplne rozplynuly. " 

(petrM.) 
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Nektefi respondenti, kten dopfedu pfedpokhidali, ze stresova 

situace nastane, se snanli kompenzovat toto vnitfni prepeti fyzickou 

aktivitou a chvilkou 0 samote. 

"Ze vseho ale nejdfiv jsem ranD vybehla sama na kopee a ehtela 

jsem se nejak vybit. Vedela jsem, ze jsem pod nejakjm tlakem, 

ze jsem troehu stresovana. Tak jsem si dala takovou malou ranni 

rozevicku a to itplne pomohlo. "(Hanka) 

Z velke casti je emocionaini naladeni ovIivneno take 

rozpolozenim partnera, proto jsem se dotazovala take na to, 

jak dIe respondenta celou situaci vnimal a prozival mailZel nebo 

mailZelka. VetSina uvadela, ze doufa, ze pozitivne. UrCita nejistota 

v odpovedich muze vypovidat i 0 tom, ze tyto okolnosti nebyly 

reflektovany a posleze spolecne probirany. Casto take bylo 

zmiiiovano, ze partner respondenta to proZival podobne jako 

respondent sam a ze byl zpocatku nerv6zni a ve stresu, ktery ale 

v prubehu dne opadaval a pote si svUj svatebni den mil. 

5.3.7. Alkohol 

Za nezbytnou soucast svatebniho dne a zejmena mislednych 

oslav jsou povazovany alkoholicke napoje a temer ve vsech 

rozhovorech se toto tema, ackoliv nebylo soucasti pnpravovanych 

otazek, vyskytlo. Krome slavnostniho pnpitku a tradicniho uvitani 

"panaky" v restauraci, pnchazi na fadu pn uvodnim setkani 

svatebcanu pred obfadem a pote predevsim v prubehu svatebniho 

veseli. Pfitomnost alkoholu a zejmena jeho pozitivnich ucinkU 

na odstraneni komunikacnich zabran mezi rodinnymi pffslusniky 

a prozivaneho stresu a napeti, je vnimana prevame kladne. 

"Pak jsme s Jarkovo maminkou zacaly pit slivoviei 

a pak uz to mam takovf troehu ne pod mlhou, ale uz to bylo takove 

uvolnenejs£' " (Anna) 

"Asi nejvie (se pfedstavy lisily) v tom, ze jsem prave cekala, 

ze se nekdo opije, ze se neeo stane... ze se lidi budou bavit, 
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ale bylo to trochu jako u chcipaku. Ty rodiny se vidiHy poprve, 

a kdyi v torn nenf ten alkohol, tak to neopadne. " (Jana) 

V nekterych popadech ovsem mme mit nadmema konzumace 

1 negativni dusledky na atmosferu svatecniho dne. Zadny 

z respondenru neuvedl primo, vzhledem k jiste delikatnosti 

probiraneho tematu, ze by behem jeho svatby takova situace nastala, 

ale byly vyjadrovany obavy, ze by se to na zaklade ptedchozich 

zkusenosti s jinymi svatbami stat mohlo. Jen vyjimecne byli 

respondenti ponekud prekvapeni z reakce na alkohol u svych 

nejblizsich. 

"Jedine moina, ie nzuj tatfnek se tam opil. On si toho ani nikdo 

nevsiml, ale my jsrne z toho meli trochu stresy. Ai tam jsem zjistila, 

jak moe z toho byl vystresovany. Rodice toho hodne zafizovali. 

Ja jsem byla spfs plekvapena, protoie on bf;va velmi zodpovedny 

a tam to trochu pfepfskl. "(Ivana) 

5.3.8. Misto komini obradu 

Zvlastni pozomost byla ve vsech popadech venovana mistu 

konani obradu. Mnoho negativnich zkusenosti z drive absolvovanych 

svateb se tYkalo prave prostfedi, kde se obrad konal, a nejvetSim 

"strasakem" se stala svatba, ktera by probehla pomo na mestskem 

made nebo v jeho obradnfch sinich. V minulosti prakticky 

neexistovala mOZnost uzavfit manielstvi v jinem nez k tomu urcenem 

miste, ktere ptedstavovaly prave Mady. V soucasnosti existuji 

prakticky neomezene mOZnosti a zalezi predevsim na invenci, ale take 

na ochote oddavajicich. Respondenti v tomto ohledu projevili 

v mnoha popadech svoji osobitost a nebali se ani netradicnich 

prostfedf, jako ld'izove cesty, rozkvetle louky nebo skautske zakladny. 

Zatimco struktura svatebnich dni byla prijimana vcelku stereotypne, 

volbe mista obfadu casto pfedchaze1 slozitY vyber, ktery byl spojen 

s mnozstvim vynalozeneho casu a energie. 
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"Brat se nikde tady v Nuslfch na radnici se mi opravdu nechtilo. 

Vytezt z radnice a tam ta tramvaj nahoru .. "(Eva) 

"My jsme radi, ie to je misto, kam se treba budeme mit moinost 

jezdit divat, treba s ditmi na vflety. Aby to nebylo to takovi' 

"tak tady v tom sale na Praze 5 jsme se, deti, vzali ". Aby to bylo 

misto, kam se muie§ vracet kdykoliv a pfipominat si oslavu toho 

vztahu. " ( Anna) 

"Nejs[oiitijsi asi byl vybir mista. To jsme si vzali dovolenou 

a objiidili, kde by se nam to lfbi/o. Chtili jsme byt co nejblfie 

Sumavy a pak nam jedna kamaradka poradila Klenovou 

a tam to na nas okamiiti dYchlo. "(Martina) 

Ackoliv patH ceska spolecnost mezi nejateistictejsi v Evrope, 

obliba mist s jisty-m duchovnim nabojem stale stoupa. Pro mnoho pari't 

je pro svatbu v kostele pfekazkou to, ze nejsou pokfteni a nepovaZuji 

za vhodne kfest jen z tohoto jedineho duvodu podstoupit. Svatba 

v kostele je i mezi neveticimi povaZovana za jakousi platnejsi, ackoliv 

pfesne duvody nedokazi uplne vysvetlit. Jisty-m kompromisem 

se ukazuji svatby v odsvecenych kapHch. 

"Jak jsme to mih v ry kaph (odsvecene) , tak to melo trochu 

naboienslgl nadech ... Chteli jsme, aby to bylo jako propojeny s tim 

Bohem ... I kdyi je Jindfich vedec a neveN v Boha, ale v zakony 

nebo v metalYziku, ale podvedome jsme to tam chteli mit oba. " 

(Jana) 

J ediny par v souboru vstoupil do manZelstvi cirkevnim 

obfadem, ktery se uskutecnil v kostele. V jejich pnpade bylo 

rozhodnuti dano zejmena jistou konzervativnosti, vyplyvajici z jejich 

pfedchozich odpovedi, ale pfedevsim jejich kladnym postojem k vife 

jako takove. V tomto ohledu me zajimalo, jakY ryznam 

oba respondenti pnpisuji teto fonne obfadu. 

"Ten kostel mel samozi~ejme vfznam. Oba jsme veficf a mame 

k tomu nejalgl vztah. Sice tam chodim 2krat za rok, ale vztah 

k tomu mame. Myslfm, ie obrad v kostele je takovf pevniijsi pouto 
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a ta svatba tim zisluiwi trochu jiny rozmer, wiinost a dustojnost. 

To "posveeeni shora" tomu dodalo vice vaznosti a na diJvere. 

Je to jiny naboj. "(Roman) 

"No tak ja jsem veNd a jsem polrftena a muj maniel taly. 

Ja myslfm, ie ta svatba v kostele ma vetsi wihu, ie ta atmosfera 

je jina. Ja jsem byla i na nedrkevnich obfadech a v kostele mi to 

pryde takovy plalnejsi. " (Kalka) 

5.3.9. Role partnera 

Respondenti byli zcela pochopitelne dotazovani na roli jejich 

partnera behem pnprav a realizace svatby. Ve spolecnosti je obecne 

rozsiren mytus, ze svatba a zejmena jeji pftpravy jsou rysadne 

domenou zen. Tyto stereotypy nebyly ve zkoumanem souborn 

potvrzovany. Oba partneri se ve vetsine paru shodovali, ze do pffprav 

se zapojili oba a vetsina zaleZitosti byla konzultovana a rozhodovana 

spolecne. Respondenti uvadeli, ze si povinnosti snazili rovnomeme 

rozdelovat tak, aby kaidy z paru mel na starosti zalezitosti, ktere 

mu lt~pe vyhovuji. Toto rozvrzeni ukolu bylo vniImino jako pfirozene 

a samozrejme. Je ovsem offizkou, nakolik deklarovane odpovedi 

odpovidaly skutecnosti a pfinos obou snoubencu byl skutecne 

tak rovnocenny. Pouze ve dvou pnpadech zeny uvadely, ze 

organizacnl zalezitosti byly predevsim na nich a jejich partnefi se 

pfilis nezapojovali, ale ani to po nich nebylo vyzadovano. Oba jejich 

partnen tato twzeni svou odpovedi potvTzovali. 

"Naprosto zasadne, samozfejme. Na tom ilfade jsme byli spoletne, 

ale jinak vsechno, vicemhu'f, az na vecerni oslavu, zafizovala 

Anicka. Ta vsechno zjiSt'ovala a obihala. "(Jarek) 

"JIi myslfrn, ze on to proste nesnlisi. On si me bral, protoze vedel, 

ie za nej ty veei vyfidirn. On nerad planuje, nerad organizuje. 

Pamatuji si ten jeho oblicej, kdyi jsem se ho na neeo ptala 

a on fikal: Jeifsi, jli nevim ... ". JIi myslim, ale ie to nerd 

o ntis dvou, ale je to spise 0 chlapech a 0 iensk}ch. Ten chlap 
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to vnima v te mozaiee aje mujedno, ie nemajf, kde spat ajejedno, 

ie nername auto. To jsou pro nej detaily, kter); ale ienska za detaily 

nepovaiuje. "(Anna) 

"No ona to eete zaNdila, ja jsem s tim nemel zadne zahzovanf, 

jenom jsem se ji ptal, jak to postupuje, a hlavne ona si to udelala 

k obrazu svemu a ja si myslfm, ze by to tak melo bYt. Kdyi ehtela 

s neCim pomoet, lak jsem if pomohl, to jo. Dna ale lou svatbou 

iila, takie si to phpravila, jak ona ehtNa a jak ona potfebovala 

a myslfm, ie takhle by to melo byt. " ... "Me na forme nezaleielo. 

F ormu si urcovala lvlafenka a ja jsem jenom ehtel, aby to bylo 

hezkj a pf(jemny, a protoie vim, ie je to rozumna holka, 

tak to bylo hezkya pf(jemny. "(Radek) 

"lvioe ne, nevim, co ti fekl on ... vybirali jsrne spolu prstfmky, to jo. 

Koupil si, myslfln, i sam oblek, ale ja ti myslfm, ie tfm to tak nejak 

skoncilo a pak jsme spolecne dohadovali hosty, kdo Z jeho strany 

a kdo mu pujde za svedka a tak. Jinak to neehal v me 

reiii. "(Marie) 

V pfipadech, kdy se svatba odehnivala v bydlisti rodiny nevesty, 

byla zcela pochopitelne role partnera behem pfiprav omezena, 

nicmene ne zcela eliminovana, a mel mOZnost se podilet na diilezitych 

rozhodnutich. 

Zenska role se soustredila tradicne zejmena na vizuaIni a 

esteticke pojeti svatebniho dne. VetSinou si nevesta sama zafizovala 

saty, ale take obleceni pro partnera, kvetinovou vYzdobu a vYznamne 

se podilela na pfiprave obcerstveni a vyslliZek. Povinnosti zenicha 

byly zamereny predevsirn na organizaci hostiny a zejrnena vecemich 

oslav s prateli. Spoleene snoubenci resili pfedevsim komunikaci 

s Utady a jinymi institucemi, vYber jidla, volbu mista, prstYnky a 

seznamy hostu. Ostatni zaIeZitosti byly nejcasteji rozdeleny podle 

schopnosti, mOZnosti a casu obou partneru. 
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5.3.10. Role rodicu 

Puvodne nebyla otazka 0 roli rodieu behem svatby reflektovana, 

ale respondenti 0 ni zacinali hovont spontanne, z duvodu sveho 

nezpochybnitelneho opodstatneni byla do rozhovorU tedy zarazena. 

Svatba je popisovana jako rodinna zeilezitost, a to zejrnena ve dvou 

ohledech. Jednak se okarnzikern siiatku spojuji obe rodiny, ktere 

do te doby fungovaiy prevazne oddelene a svatba je tak casto prvni 

pfileZitosti k blizsimu sezmimeni. Na druhe strane je ovsem 

zduraziiovana take dulezitost funkce rodicu behem pnprav, ale i jejich 

pfitomnost v den svatby. Snoubenci chteji svuj manZelsky slib sdelit 

pfedevsim pfed srymi nejblizsimi, mezi ktere sve rodiee poeitaji. 

" ... sejdou se ti lide a hIavne ty dva a jejich upine nejbliisf, 

ta rodina, a pred nimi prohlitsf, ie s timto cIovekem chtqi iit.Toho 

si vybrali a chteji s nim prochazet vsim zlym a dobrym. Tim ie to 

takto dekIarujf, takje to pro tu chvili neodvoiateine. "(Hanka) 

V minulosti byli rodiee, zejmena z rodiny neve sty, casto 

hlavnfmi organizatory svatby, dnes se od teto zvyklosti ustupuje 

a snoubenci si chteji svoji svatbu uzpusobit vlastnim pozadavktim 

a pranim, a pokud jim to financni nezavislost dovoluje, take sami 

zaplatit. Pokud takovou momost nemaji a nechaji si rodice vice 

zasahovat do prubetm, mohou se stat tyto situace konfliktnimi. 

"Nemyslim, ie by to bylo pfimo bez rodicu, ale moina by bylo 

lepsf, kdybychom si nasetfili a pak to udeiali nekde ve ctyfce 

a nechali na nich, jestli chteji p';ijit. Obr'ad bychom udetali 

normo.lne v kapli, to jsme chteli, ale na to jidlo bychom s!i 1"noino. 

jinam a ui by zo.leielo na tech rodiCich, jestli jim je to dost dobr) 

nebo ne. "(Jindfich) 

Ve dvou pfipadech, kdy se svatba konala v miste bydliste rodiny 

neve sty, zaujimali IOdiCe zcela pochopitelne daleko -vjznanmejSi 

postaveni a -vjrazneji se podfleli na pnpravach. Tito respondenti vsak 

neuvadeli, ze by si mitne korekce a kompromisy museli vynucovat, 
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spiSe tento vztah popisovali jako oboustrannou spolupnici 

bez vYznamnejsich sporn. 

Ve vetSine pfipadu pfijali rodice roli jakehosi konzultanta 

a nidce, pripadne prevzali starost 0 dalSi pnbuzne, jejich pozvani 

a ubytovani. V tomto ohledu bylo casto zmiiiovano, ze si respondenti 

prrui, aby jim do toho rodice pfilis nevstupovali a oni meli mOZnost 

usporadat si svoji svatbu podle vlastnich predstav. 

Jen v nekolika malo pfipadech nebyli rodice pfitomni, duvody 

jejich absence byly rozne, presto jeden respondent zpetne projevil 

pram, ze kdyby to bylo mOZne zmenit, pokusil by se je tam preci 

jen dopravit. DalSi byl sice s nepritomnosti casti rodiny smifen 

a vnimal ji jako svobodne rozhodnuti, nicmene ji litoval. 

Respondenti projevovali take snahu sve rodiny uchranit 

od starosti a stresu, ktery si s pnpravou svatby spojovali. Bylo ovsem 

take konstatovano, ze se to v mnoha pnpadech nepovedlo (t)lkalo se to 

zejmena starosti 0 jidlo a peceni). 

"Co jsem uplne jako nezvtadla. bylo kolik zakuskU napekla moje 

maminka ... ja to nemusim. je to nezdrave a jsem celkem zasadne 

proti tomu. ale nakonec to nevadilo. " (Hanka) 

"Snazi! jsem se s partnerkou. aby Mime zafizovani. organizace 

atd. nelezelo na rodiCich Ci blizkpch pfibuznych, a to pro obe 

strany. " (Petr D.) 

Mnozi snoubenci svou svatbu pojimaji take jako jakjsi dar 

pro rodice, podekovani a projev ucty za cas, energii, trpelivost, 

kteroujirn venovali a za podporu, kteroujim poskytuji. 

"Kdyz uz je clovek v te situaci, ktera je takova symbolicka a mela 

by ty dva lidi spojovat. aby vic citili (rodice). ie se jim berou deti a 

vic jim podekovat, ie nas vypiplali. " (Petr M.) 
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5.3.11. Vyznam svatby a vstupu do manzelstvi 

Jak jiz bylo uvedeno, stale vice mladych lidi odkhldli vstup 

do manZelstvi, zije dloOOo zivotem typicky-m pro tzv. singles anebo 

voli jine fonny, casto neinstitucionalizovane fonny partnerstvi. 

Z tohoto duvodu me zajimaly prlive postoje hdi, ktere se 

do man.zelstvi vstoupit rozhodli. Zamefila jsem se na stanoviska k roli 

svatby ve spolecnosti obecne a hned pote na vYznam, ktet)' pfikllidali 

vlastni svatbe. Zatimco v prvni otlizce uvlideli respondenti casto 

stereotypni tvrzeni i s negativnimi konotacemi, v nlisledujici casti 

rozhovoru, kdy hovofili sami 0 sobe, se zamerovali na pozitivni 

pnnosy pro ne samotne a pro vztahjako takovY. 

5.3.11.1.0becny ryznam svatby 

Ackoliv jsem se snazila ptlit durazne pouze na vYznam svatby 

v soucasne spolecnosti, respondenti ho vetSinou nebyli (zcela 

pochopitelne) schopni oddelit od vstupu do manZelstvi. Pokud 

se respondent zamenl vY hradne na manZelstvi, snazila j sem se 

dopliiujicimi otlizkami vrlitit zpet. V nekolika pripadech vsak 

dotazovany stale uvadel, ze obe temata jsou pro nej natolik spojenli, 

ze 0 nich nedokliZe mluvit separovane. 

Na zliklade odpovedi jsem nlizory slouCila do nekolika sk.-upin 

a pokusila se pojmenovat jednotlive skupiny funkci a rolf, ktere podle 

respondentil mohou svatby v soudobe spolecnosti hrlit. 

Prvni z nich jsem nazvala funkci spolecenskou. V tomto 

kontextu respondenti nejcasteji uvlideli, ze svatba usnadiiuje 

seznameni rodin novomanZelu a take nabizi mOZnost setkat se s ptliteli 

a pnbuznyroi, ktere dlouho nevideli. Do teto skupiny jsem zafadila 

take zlibavnou funkci, kdy svatebni veseli slouzi k pobaveni 

svatebcanu. 

DaIs! definovanou se stala funkce legislativni, kterli svatbu 

redukuje pouze na urednickY akt slou.zici ke vstupu do manZelstvi. 
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Cast respondentu dokazala pojmenovat take rituaIni roli svatby. 

Toto pojeti dobfe vystihuje jeden z yYroku respondenta: 

"Prijde mi treba pfirozeny, ze kdyz neeo noveho zaCina, tak je 

dobre stanovit ten okamzik, kdy to zacne. A kdyz je to dlouhf; 

a ma to byt vyznamny, tak je k tomu dobre udl!lat ten obrad, ktery to 

stvrdi a rekne ted'to zaCina. H (Jindfich) 

DaISi skupina odpovedi oznacovala mnoho svateb jako 

komercnich a vyzdvihovala demonstraci spolecenskeho postaveni 

a zejmena dobreho financniho zazemi. V tomto ohledu byly svatby 

take oznacovany jako byznys a zdfuaznovan byl vznik neceho, co lze 

pojmenovat jako svatebni prfunysl. 

Nabozensko-tradicni role svateb byla spoJena s yYroky 

oznacujicimi svatbu jako tradici, jiz je tfeba dodrzovat a neni 

duvodem se ji bninit. V podobnem kontextu respondenti uvadeli, ze 

svatba je take casto spojena s nabozenstvim a ze zcela pochopitelne 

pro lidi venci rna jiny yYznam nez pro ateisticky orientovane; blizsi 

specifikace ale nebyly popsany. 

"lvfyslim, ie pokud C/ovek nepatfi k nejake komunite, kde to ma 

vyznamnou roli, takje to itplnejedno. Kdyije C/ovek kfest'an, muslim, 

nebo zid, tak si myslfm, ze to rna vetsi vahu . .. (Jindfich) 

"Ja myslim. ze svatby byly,jsou a budou. H(Roman) 

Definovana byla take role socialni kontroly, jez byla nejcasteji 

spojovana s tim, ze svatebni slib funguje jako vefejne prohlaseni, jimz 

respondenti pfed zastupci statu a pfedevsim pfed hdmi, na kterych jim 

zaIezi, dekiaruj, ze budou cdt pravidla spolecneho zivota. 

Vedle snahy vystihnout zakiadni role a funkce svateb meli 

respondenti nejcasteji potfebu jejich yYznam hodnotit. V teto 

souvislosti byl konstatovanjist-y ustup od tradic a nekolik respondenru 

oznacilo svatby v soucasnosti za pfezitek. Negativ-ne byly take 

hodnoceny extremy. 
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"N/yslim, ie v soucasnosti tak tretina ai polovina novomanielU ma 

troehu tendenei manielstvf i pHslusny den degradovat jako takory 

a to ve dvou smereeh. Jednak, ie nenf nutne svatbu mft a utracet za 

nf penfze i plytvat energii atd. A za druhe naopak ukazat kaidemu, 

ie ja na to mam a svatba bude velkolepa. " (Petr) 

Jak bylo zmineno, rada respondentii nedokazala svatbu oddelit 

od zahajeni manielskeho zivota. V tomto ohledu bylo casto uvadeno, 

ze manielstvi rna funkci pravni, ekonomickou, a mnoho 

z dotazovanych casto i zacinalo tim, ze svatba do urCite miry 

komplikuje budouci rozchod a lide od sebe neodejdou tak snadno, 

jako kdyby maniele nebyli. 

"Kdyi iijeS v tom paru, tak se muies kdykoliv sebrat a odejft, 

ale v manielstvi to takjednoduchy neni. Jako muzes ale ... "(Jana) 

Velka cast pozomosti byla tez venovana vy-znamu rodiny jako 

takove. Ta pro mnoho z dotazovanych neni vy-hradne spojena 

s manielstvim, ale bylo zminovano, ze existuje mnoho pam, ktere 

vychovavaji sve deti a svatbu k tomu nepotrebuji. Respondenti byli 

k teto forme partnerskeho vztahu tolerantni, nicmene uvadeli, ze 

v jejich pfipade to nepnchazelo v uvahu (dva pary, kdy zena byla 

v dobe svatby jiz tehotna) nebo by si to nedokazali predstavit. 

"Ja jsem se chtel ienit a Katka byla v 5. mesici, ale to zas neni 

v dnesni dobe podminka se oienit. Byla sice moinost Zit spolu na 

hromadce a moina by z toho byly i ruzne sociGlni a jinancnf 

ryhody. A tak se lidi neieni, i kdyi maji spolu dEte. Ale ta svatba 

tomu dajakousi strukturu a pevny hranice. "(Roman) 

"Ja jsem si eely iivot myslela, ie se vdavat nebudu, ie jsem 

sehopna iit s nekjm jen tak. Naopak jsem si hrozne dlouho ehtela 

udriet tu svoji svobodu, ie budu moet kdykoliv odejit, kdyi me ten 

druhy prestane bavit. A najednou se to zmenf. Ja jsem i ze zacatku 

premyslela, ie bych zustala svobodna matka, ale nakonec me 

k tomu vfc dovedl Jindfich. " (Jana) 
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Role svateb v soucasnosti je tedy vnimana velmi diferencovane, 

velmi zalezi na tom, co si od ni snoubenci slibuji a podle toho by meli 

volit i jeji formu. 

5.3.11.2.DeklarovanYosobni ryznam 

Zatimco pfi popisu vYznamu svateb v soucasnosti obecne 

uvadeli respondenti i negativni konotace siiatkii a zapome dopady na 

partnerske vztahy, pokud hovofili 0 vYznamu pro ne samotne, vnimali 

vstup do manielstvf pfedevsim pozitivne. 

Za vYznamne respondenti v tomto ohledu povafuji zejmena 

mOZnost setkani a seznameni obou rodin, posileni nebo potvrzeni 

sveho vztahu, jeni svatbou ziskava oficialni formu a take jistou 

spolecensky uznavanou strukturu, v neposlednf fade si uvedomuji 

z toho plynoucf zavazky a odpovednost. 

Behem deskripce osobnich ryznamii se respondenti casto 

zamysleli nad tim, zda svatba pfinesla do jejich partnerskeho Zivota 

neco noveho a zda registrovali zmeny v jejich vztahu. Mnoho z nich 

uvadelo, ze s otazkou, zda svatba znamenala zasadni zivotni zlom, se 

setkavaji velmi casto. V tomto ohledu lze respondenty rozdelit do 

dvou skupin: na pary, ktere spolu zily delSi dobu pred siiatkem a na ty, 

pro nez vstup do manZelstvi byl pouze dilclm krokem k zahajeni 

noveho zivota v mnoha smerech. 

Prvni skupina svatbu vnimala predevsfm jako jeden 

z nejkrasnejsich dni jejich zivota, na ktery radi vzpominaji. 

V nekterych ohledech to byl pro ne uskutecneny sen, nikoliv ovsem 

v tom, ze jiz nejsou svobodnl, ale ze se jim podafilo usporadat 

udalost, jez oslavila jejich vztah a na kterou mohou byt pysni a uZili si 

ji oni i ostatni svatebcane. Zaroveii jejich vztahu dodala nove impulsy 

a ryznamy. 

"Je to jed en z mych splnenych snu, ne v tom, ze jsem se ozenil, ale 

ze se nam podafilo zorganizovat na miste, pro nas niternym, 
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pfivest tam spaustu fidi a udelat z taha takavau party ... Zmenu, jak 

se fiM, ze se pa svatbe elavek zmeni, na sabe ani nepacit'uji. My 

jsme to nemefi tak, ze bycham eekali na tu svatbu, abycham ta pak 

razjefi neba neco skonCili. Jvfy jsme si ffkafi, ze bude idealni, kdyz 

se po te svatbe nic nezmeni a ti fide zustanou takovj;, jad byfi 

predtim ... Jvfy jsme dlouha po te svatbe meli tu hladinku te lasky 

zase 0 neco vj;s, pak to zase klesa na ten normal. Ale ja na to 

parad vzpominam jako na takovj; zazrak a hrazne dlouha jsme 

z toho byli takavy ujery, jak se nam to fibi/o. " (Petr M) 

"Me se tfeba spausta fidi pta, jak je pa svatbe, a ja jim adpavidam, 

ze je zklamu, ale ze porad stejne. Samozrejme je ta pouta, mas vic 

zavazku. Kdyby se resil nejakf; zavazn-y prablem, tak uz je to 

samozrejme razd£ln, nez kdyz se sebereS a adejdes. Nevnimam to 

ale, ze by to byla v nee em zasadne jiny, a i fidi kolem me to vnimaji 

velmi padobne. " (Nicole) 

"Po me ta byla aslava toho vztahu. Ja jsem si v tom vztahu 

pfipadala zakatvene a kdyz ti to hadne sedne, tak si chceS s tema 

fidmi na ta placnaut. Oslavit ta a uZit si ta. Neca jaka aslava 

narazenin. Ja treba nesnasim svaje narazeniny. Neumim je slavit. 

Vzdycky mam lab ii, ze tam nikda nepfijde neba ze se fidi nebudau 

bavit. Pro me byla svatba pr£lezitast, jak si uZit nejakau aslavu, 

ktera sice je a mne, ale ne uplne. " (Anna) 

Druhou skupinu predstavuji pary, kterym vstup do manZelstvi 

zahajil novou zivotni etapu. Casto po svatbe, nebo tesne pred m mem 

bydliste nebo ukoncuji studia a zacinaji pracovat Daleko zasadneji 

nez svatba je take vnimfmo narozem potomka. 

"Ta je strasne tezM addefit. Pra me se zmenila hrazne moc, 

prataze v tom abdabf jsem dakonCila §kalu, nasla jsem si praci, 

stehavala se sem, kde jsem nemela zadne zname. Pra me ta byla 

razantni zivatni zmena a nedakazu presne fict a addefit, jak da 

taha zapadla ta svatba. Ja jsem v te dabe zmenila cely zivat. " 

(Ivana) 
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"My jsme spolu do te doby neiili. Takie jsme se prestehovali a 

zacali spolu bydlet. Me cekaly prazdniny a pak mater skit, takie me 

se uplne zmenil iivot. Narodil se Stepan. Zacala jsem se starat 0 

rodinu. Takie pro me to byl uplnej prevrat v mym iivote. Asi by to 

tak bylo i bez svatby, ale ja jsem tu svatbu brala jako takovy 

meznfk. Bod, kdy se to meni. "(Katka) 

"Svatbou si myslfm, ie se nic nemenilo. Ty zasadnf zmeny pfisly ai 

s narozenfm dftete, a to rapidni. Svatba nenf to, co by nas iivot 

otoCilo vzhuru nohama. Do te doby jsem iadne zmeny necftil. " 

(Roman) 

Bez ohledu na delku a charakter predchoziho vztahu vnimaji 

respondenti, ze manZelstvi je neco jineho nez partnerstvi, a uvedomuji 

si, ze pnillisi povinnosti a odpovednost za druheho. Mnoho z nich svilj 

vztah aZ teprve po svatbe povafuje za hotovY tvar a uvadeji, ze vstup 

do manZelstvi dal jejich predchozimu partnerstvi ramec a strukturno 

V tomto ohledu bylo take konstatovano, ze splnil jakousi rituruni 

funkci. 

Ja jsem si vidycky kupodivu myslela, ie ta svatba je preiitek, ie 

muies iit jako druh s druhem. Ale nakonec jsem dosla k zaveru, ie 

ten ritual je treba udelat . ... Teprve ai jsem to absolvovala, tak 

jsem si uvedomila, ie to tu hodnotu mao A naopak, ie je to 

potvrzeni, ie ve chvili, kdy prebfrate za nekoho druheho 

odpovednost, tak kdyi se neeo stane, tak ie se ten druhej postara a 

nemuie utect. (Jana) 

Dva respondenti otevrene uvedli, ze po svatbe vnimaji zmeny i 

ve sfere sveho intimniho zivota, po svatbe pocit'uji, ze jejich vztah je 

vice otevreny a zaroven duvemy. 

"Ncljednou mas pocit, ie ui nedelits neeo zakazaneho. My jsme se 

brali ai ve 30, takie jsme ui za sebou nejakf; vztahy meli. Ne ie 

bych predtfm melfa pocit, ie delam neeo spatneho, ale precijenom. 

Ja uplne nevfm. No mas to poiehnany ... " (J.) 
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Jedinym do jiste miry ambivalentnim dusledkem vstupu do 

manZelstvi bylo pfijeti odpovednosti za druheho a take za pnpadne 

nebo jiz existujici potomky. Respondenti si uvedomovali, ze snatkem 

jim pfibyly povinnosti. Svatba jim dodala vYrazny impuls zacit resit 

veci jinak. VetSi ohledy na pram a situaci partnera vice smefuji 

k jednani plneho kompromisu. 

"Clovek tak dobrovolne prijima urCitou odpovednost. Tak s tfm 

prijima spoustu dalSich vecl. Ustupuje ve vecech, ve kterych by 

neustoupil, pfizpusobuje se, tak kde by se nepfizpusoboval. A tou 

svatbou tohle vsechno verejne deklaruje, ze to takhle bude." 

(Jindhch) 

"ChceS uporadat veci, aby to dlouhodobe vyhovovalo obema. 

Takze si to musime vyfikat. Nejsou to ale zadny velkj problemy, 

jsou to spis takory ty kazdodennosti. " (Jardal) 

Na zaver rozhovoru byli respondenti vyzy-vani, aby uvedli, co 

pro ne osobne bylo dulezite a co nebylo zmineno. Rada z nich to 

pojala jako jakesi poselstvi vsem, kdo svatbu planuji. Dale uvedena 

citace se behem dotazovani v podobnem zneni opakovala hned 

vicekrM. 

"Tak jak to vnimam, a co mi pryde na ry svatbe duleziry, je, aby si 

to udetali podle svjch predstav, ale na druhou stranu aby ty 

predstavy nemeli moc konkretni, aby nechali trochu prostor tomu, 

co pryde. "(Jardal) 
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5.3.1 1. 3. Rozdfly v pohledu rnuzu a zen 

Svatba neni oslovenymi zenami a muzi vnimana dramaticky 

odlisne. Obe pohlavi ji povafuji za dUlezitou soucast a jeden 

z krasnych dnti sveho zivota. Behem deskripce svatebnich dnti se 

rovnez nevyskytly odlisnosti v odpovedlch, ktere by byio moZno 

vysvetlovat rozdiiy mezi muZi a zenami. I pokud se respondenti 

zamysieii nad ryznamem svateb a manZeistvi obecne, neprojeviiy se 

ryrazne genderove diference. Ponekud odlismi tvrzeni byla zjistena 

pouze v ptipadech, kdy respondenti hovotili 0 srych ptedstavach 

svatby, ktere ptedchazely realizaci te skutecne, a 0 tom, jakY mela 

podle nich cehi zaiezitost ryznam pro jejich partnera a co on 

povazoval za dtilezit6. 

Podle mineni mum kladiy jejich partnerky ryrazne casteji dfuaz 

na esteticno, vnejsi projevy a ceikove na vizualni stranku svatebniho 

dne. Velkou pozomost casto venovaly uprave sv6ho a partnerova 

zevnejsku, resily ryzdobu, kvetiny, pojeti prosttedi a daISi zalezitosti, 

ktere jsou zjevne, viditeine a jsou rozhodujici pfi vytvateni prvniho 

dojmu. Zeny tvrzeni mum v tomto ohledu srymi odpoved'mi 

podpofily, nicmene soucasne dodavaiy, ze i jejich partnefi se, i kdyz 

ne tak manifestovane, do pfiprav zasadne zapojovali. 

"Me bylo poftid videt, ze na tom dezarn, ze nad tim pfemyslfm ... ale 

on se taky hodne staral. " (Nicole) 

Naopak zeny uvadHy, ze byiyaz prekvapeny, jak intenzivne 

jejich partnefi prozivaii obdobi pfed svatbou - tedy rozhodnuti 

vstoupit do manZelstvi a pozdeji i prubeh samotneho dne. Pomeme 

casto hovofily 0 tom, ze iniciatorem svatby nebyly ony samy, ale ze 

vice se zenit chtel jejich partner a on prise! i s napadem na reahzaci. 

V tomto ohledu take zmiiiovaly, ze jejich partner nedava pfilis najevo 

sve city, ale i presto zaregistrovaly jednak nervozitu pred obradem, 

zptisobenou pravdepodobne dopadem tihy rozhodnuti ptijmout 

odpovednost a zavazky, ajednak emoce a dojeti, ktere nasledovaio. 
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On je typ Ciaveka, kterf; ty emace nedawi tak najeva neba alespan 

pfede mnau. Ale maina, ie ta praiival daleka vic nei ja. (Nikole) 

"A myslim, ie jsem dala partneravi, kterf; se chiel brat vic nei ja, 

jistatu, ie s nim chci bYt. Pra nej ta, myslfm, byla di1leiitejsi nei 

pra me. " (Martina) 

"Je to dacela padstatne zivatni razhadnuti. Takie si mysiim, ze se 

trochu prajevii ten strach, ie jaka zavazek, ie se mnau a ui na 

vidycky. Sice ta chtel, ale byla v tam trachu ambivalence. Najednu 

stranu: ja ta chef, ale na druhau ztrata svabady. " (Hanka) 

VetSina ternat a otazek probiranych v prubehu rozhovoru 

neprokazala diference vysvetlitelne pouze na zaklade pohlavi 

respondenta. Tyto rozdily jsou spiSe zaiezitosti individualnich povah, 

preferenci, zkusenosti a velkou rnerou jsou deterrninovany vnejsirn 

prostredim, ktere utvafeio a stale forrnuje osobnost respondenta. 

ZajimavYrn ternatern se ukazaly okolnosti rozhodovani 0 ptijeti 

noveho pfijrneni. Naprosta vets ina zen nakonec nove jrneno pfijala, 

ale rozhodnuti to ne vzdy bylo naprosto jednoznacne. V tornto ohledu 

vstupuje do hry jednak siiny vztah k rodinnyrn kofenfun a jednak 

dosazeni urCiteho postaveni ve sve profesi, ktere je vzh1edern ke 

zvysujicirnu se veku pti vstupu do rnanZeistvi staie vYznarnnejsi. 

"Me umfel tatinek, takie ta jmena je pra me hadne duleiiry, ie 

tleba patam ztracfm ty kafeny. No a taky je jiny, jestli se vdtivas ve 

20 neba ve 30, kdy ui mas neea vybudavana. Takie jsem to lesila 

dacela hodne. Napada/i me ruzny varianty, ie tleba budu itladne 

takhle, zase kvuli detem ... Proste je ta slaiiry. Rdila jsem i abe 

jmina, ale ta praste nejde. Kvuli Petrovi,jsem teda M, ale prataie 

jsem vedela, ie je ta duleiiry pra nej, ie k nemu patlfm. Nehtuji 

toha, ale na jednu stranu mi ta mrzi, ale je ta neresitelnY. " (l:wa 

M.) 
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5.4. Hiavni zjisteni a z3very kvaiitativniho setreni 

Na zaklade prvnieh asoeiaci i dalSich odpovedi je mome 

konstatovat, ze svatby predstavuji pro deset zkoumanyeh paru 

pozitivni zivotni udalost a jsou spojovany s prevame kladnymi 

emoeemi a zazitky. 

Ackoliv temer vsiehni respondenti uvadeii, ze vzdy 

predpokiadali, ze v budouenu do mamelstvi vstoupi a svatba bude 

pfirozenou soucasti jejieh budouciho zivota, predstavy 0 prubehu sve 

svatby nedokazali bllze speeifIkovat. Naprosta vetsina respondentil 

(zejmena mum) si na nie podobneho nevzpomina, 0 svatbe praktieky 

wbee neuvazovala a nevytvarela si zadne konkretni vize 0 prositedi, 

forme obfadu ani 0 svatebcaneeh. Rovnez vek, ktery povazovah za 

vhodny ke vstupu do manZelstvi, nebyl blize konkretizovan, a 

zahajeni manZelskeho zivota byio spojovano s jinymi predpoklady nez 

dosazeni urCite vekove nraniee, zejmena s nalezenim soucasneho 

zivotniho partnera. jedinou blize speeifikovanou kategorii predstav 0 

svatbe jsou tzv. ,,ho!cicl sny", ktere jsou ovsem zamereny predevsim 

na vizualni podobu nevesty. 

Vsichni respondenti uvedli, ze se jeste pied svoji vlastni svatbou 

stali hosty jineho svatebniho obradu, nejcasteji v ramci piibuzenstva. 

Tyto zkusenosti byly hodnoceny prevazne jako negativni, zejmena 

z duvodu poctu neznamych lid!, mista konani a formalnosti obfudu. 

Pozitivni inspiraei zde vetSina dotazovanyeh nikdy nehledala a take 

nenalezla, pouze se postupne seznamovala, s tim, jak takova svatba 

probiha. 

I pres postupujici iiberaiizaei v pristupu ke svatbam v ceske 

spolecnosti se struktura svatebniho dne zasadne neodlisuje. I pary, 

ktere syYm altemativnfm zivotnim stylem yYrazne vybocuji od 

priimerne populace, pro tento den voH osvectcene postupy a 

zachovavaji slozeni i posloupnost vetSiny obvyklych elementli svateb. 

Mezi ty muzeme zafadit: ranni oblekani do svatecnich satU a dalSi 

upravy, setkani hostU, doprava do mista konani obradu, svatebni 

obrad, formruni cast svatebni hostiny a nefunnalni oslava. Veika 
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pozomost byia venovana popisu svatebnich hostin a zejmena jejich 

personalnimu obsazeni. Slozeni hostU byl0 ve vice pnpadeeh velk-ym 

dilematem a casty-m zdrojem konfliktU s paitnerem a rodici, 

predevsim s ohledem na jejich pocet a zastoupeni clenu Iodiny a 

pratel. Nektere pary situaei resiiy spoiecnou oslavou, jine 

upfednostnily obed v rodinnem kruhu a neformalni setkani s prateli 

vecer v den obradu nebo jiny nasledujici. Za dulezitou je povazovana 

pfitomnost hudby, tanee a zabavy. Nezbytnou soucasii, ktera 

svatebcany provazi eelym svatebnim dnem je piti alkohoiieKyeh 

mipoju. 

Bez vyhrad neJsou dues pfijimany vseehny tradicm zvyky a 

obyceje. Rada respondentil jejieh pfitomnost stale vita, i kdyz ne v tak 

hojne mire, nektefi dovoiuji pouze nezbytne mnozstvi a pomeme 

velka cast je jako degradujici prvek naprosto odmita. 

Ackoiiv byla svatba vnimana jako pozitivni udalost, ponekud 

rozpacite byly hodnoeeny samotne svatebni obfady, respondenti je 

popisuji spiSe jako fonmUni zaiezitost, ktere nepfikladaji vetSi 

ryZtlarn. SpiSe negativne bylo take popisovano spolecne 

fotografovani, ktere nejcasteji misiedovalo hned po svatebnim obradu. 

Hned v zapeti ovsem respondenti dodavali, ze vznikle fotografie jsou 

jim odmenou za trpelivost a vlozenou energii. 

Zvlastnl pozomost je venovana mistll, kde svatba probiha. I pro 

pary, ktere jinak do pfiprav a realizace nevlozily tolik casu a energie, 

rna lokalita obfadu zviastni ryznarn. Spek"trum mOZnosti, ktere maji 

dnesni snoubenci se jevi temer jako neomezene, zaiezi pouze na jejich 

invenci a ochote oddavajicich. Zcela negativne jsou vnimany obfady, 

probihajici porno v obfadnieh sinieh rnestskfeh uradu. Ackoliv patti 

ceska spolecnost mezi nejateistictejsi, obtiba mist s jist)1ll duehovnim 

mibojem stlie vzrUsta. V tomto ohledu jsou snoubenci casto 

limitovani a neehat se pokftit pouze z tohoto duvodu odmitaj!. 

Svatby pini i pres jiste ryhrady staie funkei prechodoveho 

ritllalu. Pro ty je charakteristicka zmena socialniho statusu, vstup do 

nove socialni skupiny, z jejihoz clenstvi vyplyvaji nove socialni role. 
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Ritmiiem se spoJuJeme se sirsim spoiecenstvim. Abychom mohli 

svatbu oznacovat jako ritmil, je treba take definovat zaIdadni prvky, 

ktere jej tvon. Mezi takove elementy v tomto pnpade patfi: zvhistnost 

lokality, pouzlvani symbolu, pntomnost hudby a ustalenych 

verbalnich spojeni nebo volba specialniho osaceni. Svatby probihaji 

predevsim v mistech, ktera maji pro snoubence zvlastni vYznam nebo 

ktera jsou pro tento licel pnmo zfizena. Nezbytnou soucasti je 

svatebni obleceni, kteremu je zejmena v pfipade zeny venovana velka 

pozomost. Obfad je doprovazen jednak hudbou a jednak proslovy 

oddavajicich, ktere obsahuji vicemene nemenna slovni spojeni. 

KlasicIcym symbolem vstupu do manZelstvi se stal snubni prsten. 

Vnimani svatby jako ritualu je take do jiste miry ohrozeno, tim se 

respondenti pnlis vnitrne neztotoZiiuji prave s vlastnim svatebnim 

obfadem. 

Absolvovanf ritualu je take spojovano s psychickYch vypetim, 

obavou, stresem a vyhrocenymi emocemi. Temef vsichni dotazovani 

popisovali, ze svatbe pfedchazely velke obavy a nervozita, kiere vsak 

v mnoha pfipadech po skonceni oficialni casti svatby k pfekvapeni 

rnnohych opadly. Pro popisovane emoce je charakteristicka jista mira 

ambivalence. Respondenti rnluvili 0 pocitech stesti a radosti, ktere je 

v pmbehu dne provazely, zaroven vsak 0 velkem tlaku a pozomosti, 

ktera jim nebyla vzdy pfijemna. Zpusoby kornpenzace techto staw 

byly mzne a dotycni je mimo jine fesili fyzickou aktivitou i 

alkoholem. 

Ackoliv je srnyslem pfechodovYch ritualu zmena sociainiho 

statusu a pfijeti nove role ve spolecnosti, fada respondentli konkretni 

zrneny ve svem zivote zpusobene pnmo svatbou nevnima. Hlavni 

determinantou je v tornto pnpade zejrnena deika a charakter 

pfedchoziho vztahu. VetSina pam v soucasnosti rna zkusenosti 

s pfedchozim spolecnym souzitim, proto nejsou pocit'ovane zmeny 

Vllirnany jako zasadni zivotni zlom, ale spiSe jako pozvolny proces. U 

pam, kde jeden z partneru meni bydliste nebo dalSi dUlezite okolnosti, 

je zahajeni nove zivotni etapy vnimano intenzivneji. lako daieko 
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vYraznejsi predel je pocifovtmo az narozeni potomka. I presto, ze 

respondenti patriii mezi pary, ktere do manZelstvi vstoupily, 

nepovaZuji tento akt za vseobecne piatnou podminku zakiadani 

rodiny. 

Svatby pini podle respondentu radu funkci. Mezi blize 

specifikovane lze radii: spolecenskou, legislativni, rituaIni, socialni 

kontroly, udrzovani tradic a fUnkci komercni. 

Svatebni dny jsou popisovany jako jedny z nejsfastnejsich dni 

iidskeho zivota pIne pozitivnich zazitku a emocl. Je ovsem otazkou, 

nakoiik jsou tyto deskripce skutecnou realitou. Okoini svet je pro nas 

takovY, jakY jej vnimame my sami, a do jiste miry take takory, jakY si 

pfejeme, aby byl. Uz jeho samotne percepce jsou natoiik selektujicf, 

ze neumoznuji sestavovat skutecny obraz. Respondenti tedy 

pravdepodobne nepopisovali svUj svatebni den tak, jak skutecne 

probehl, ale spiSe z hlediska toho, cemu pfikladali ryznam a take co 

povazovali za dobre si zapamatovat. Zcela jiste tak vytesnili nektere 

negativni eiementy, ktere se i pfi nejperfektnejsi svatbe (a na te moma 

nejvic), pripravovane s velkou peclivosti, nutne musi objevit. 

Diference v popisu svateb a deklarovanych ryznamech nejsou 

mezi mmi a zenami natoiik dramaticke, aby je bylo moZno 

vysvetlovat ryhradne jako viiv genderu. Tyto rozdiiy jsou spiSe 

zaIeZitosti individuaInich povah a zkusenosti, ktere determinuji 

iidskou osobnost. Jedine odiisnosti, ktere je mozno vice definovat a 

zobecnovat, se projevily ph popisu zapojeni partnera do pfiprav a 

realizace a rovnez ph deskripci jeho prozivani. Podie mineni mu.zu 

kiadly jejich partnerky ryrazne casteji dfuaz na vizmllni stranku 

svatebniho dne. Naopak zeny byiy casto zaskoceny intenzitou, s jakou 

jejich partnefi prozivali obdobi pred svatbou a zejmena rozhodnuti 

vstoupit do manZelstvi. Pomeme casto hovohiy 0 tom, ze iniciatorem 

svatby nebyly ony samy, ale ze vice se zenit chtel jejich partner a on 

prisel i s napadem na realizaci. Zatimco feny se tedy dIe mineni svYch 

partneru zamerovaly na vnejsi, zjevnou formu uzavfeni snatku, mmi 
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podle zen s vetS! intenzitou fesili ryznam svatby jako zahajeni zivota 

v manZelstvi. 

Respondenti si uvedomuji, ze manielstvi je neco jineho nez 

partnerstvi a ze pfimisi povinnosti a odpovednost za druheho. Mnoho 

z nich svilj vztah az teprve po svatbe pova.zuje za hoto\')' tvar a 

uvadeji, ze vstup do manielstvi dal jejich pfedchozlmu partnerstvi 

ramec a strukturno V tomto ohledu bylo take konstatovano, ze spinil 

jakousi rituliini funkci. 
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5.5. Hlavni zjisteni kvantitativni empiricke sondyo 

Svafba pam mezi casto navstevovane spolecenske a rodinne 

udalosti i mezi oslovenymi mladymi lidmi. Vetsina z nich se 

j1 v minulosti jiz nekdy zt'tcastnila a v budoucnu si phinuje vdat, nebo 

ozenit se. Na zaklade predchoz1Ch zjisteni je mOZne take konstatovat, 

ze casteji nez chlapci ve veku 16 az 19 let planuji svatbu divky. 

Ty meiy i v dalSich otazkach vyhranenejsl a uceienejsl postoje 

a pfedstavy 0 tomto pfechodovem rituliiu. 

Za nejvhodnejsi vek ke vstupu do manZeistvi pro zeny 

je respondenty povazovan inierval 25 aZ 28 let. Nejcasieji byl uveden 

vek 25 lei a prumema hodnoia byla 26,1 let. IvIuZi by se podle 

respondentti ze zkoumaneho vzorku meli ozenit mezi dvacaiYm paiYm 

az ti'icaiYm rokem. Prumer z idealniho veku muZe byl 28,8 let 

a nejcasteji uvadenou hodnotou bylo 28 let. Vsichni osloveni 

respondenti uvlideji, ze muZ by mel bYt starsi nez zena. Idealni 

vekovY rozdil se nejcasieji pohyboval v intervalu do dvou let vcetne, 

nejcasteji byi volen vekory rozdii tti roky. Prumemy vekovY rozdii 

byl potom 2,66 roku. Mezi uvedenym nejvhodnejsim vekem pro muze 

a pro zeny existuje silna oboustranna zavisiost a s rostoucim vekem 

u feny vzrUsta pochopiteine i vek pro mliZe. 

VetS ina respondentu ze zkoumaneho vzorku se domniva, 

ze svatebni obfad je dUleziiY pro oba partnery stejne. Respondenii 

s timio nazorem v daleko vetSi mire take svatbu pianuji. Pokud 

si respondent mysli, ze svatba je vice dUlezita pro nekoho jineho, 

nejcasieji zvolil mOZnosi "pro zenu«. IvIezi iemiio respondenty 

prevaZovali mu.zi. 

5 Predmetem empiricke sondy, jez byla soucasti diplomove prace "Svatba jako 
sociokuitumi fenomen", byiy reflexe spoiecenskych stereotypu, ktere jsou spojovany 
s uzavinlnim mamelstvi, dale pi'edstavy 0 furmalnich aspektech vlastniho svatebniho 
obi'adu a postoje k institucionaiizovanym a k daiSim existujicim typum partnerstvi. 
Objektem empiricke sondy se stali studenti gymnazii v Praze a v Plzni ve veku 16 aZ 19 let. 
Empiricka seti'eni probehla v cervnu roku 2005 formou dotaznikoveho seti'eni (viz pi'iloha 
C. 3 ) a zkoumany soubor dosahl sta respondenru. 
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DaiSi siedovanou okoinosti byi mesic, v nernZ by chteii 

respondenti vstoupit do manZelstvi. Nejvetsi cast respondentil uvedla, 

ze jim na mesici, ve kterem by se mel uskutecnit jejich svatebni obfad 

nezaIeZl. V pnpade, ze odpoved' obsahovaia konkretni mesic, nejvice 

preferovanym se stal cerven. Tato okoinost zcela odpovida 

i ukazatelfun sez6nni snatecnosti. I v tomto pfipade divky casteji 

uvadeiy konkretni mesic, coz potvrzuje predchozi domnenku, ze 

chlapci v tomto veku nemaji tak jasne a uceiene predstavy 0 sve 

svatbe. 

Svatba je mezi respondenty vnimana pfedevsim jako rodinna 

udalost, u niz ovsem nejbiizsi pfatele nesmi chybet. Vice nez dye 

tfetiny z nich by chtely sviij svatebni den stravit s rodinou a pfMeli. 

Respondenti davaji pfednost spiSe stfednim svatebnim hostinam 

za ucasti 31 az 50 svatebcanu. Mime se mezi sebou iisl respondenti, 

kten byli osloveni v Plzni, preferujici spiSe hostiny mensi a stfedne 

velke, a respondenti z Prahy, kteti 0 neeo vice nez v Plzni davaji 

ptednost vetSim hostinam. Tuto okolnost muzeme vysvetlovat 

tendencemi obyvatel hlavniho mesta k extremUm, ktere se muzou 

projevovat i behem dulezitYch momenm jejich zivota. Velmi silna 

zavislost byla zjistena mezi tim, s kYm respondent chce prozit sviij 

svatebni den, a tim jak velkY pocet lidi by chtel mit na sve svatebni 

hostine. V pnpade, ze chce respondent stravit svatbu jen v okruhu 

svYch nejblizsich, zcela pochopitelne voli casteji variantu nizsiho 

poetu hostil, a naopak, pokud chce svatbu prozit spoleene s rodinou 

i pfMeli, bude take poradat vetSi svatebni hostinu. 

DUiezitou okoinosti, ktera se vYznamnym zpusobem podili 

na celkovem charakteru svatebniho obfadu, je misto, kde se odehrava. 

Zkoumany soubor se v teto otazce projevil jako velmi heterogenni. 

Podobne jako mladi lide maji odiiSne nazory na preferovane hudebni 

zanry nebo zpusoby traveni volneho casu, i jejich odpovedi na tuto 

otazku byly velmi rozmanite. I presto si nejvice respondentil vybralo 

variantu volna pfiroda. Urcite rozdHy byly zjisteny mezi vekovYmi 

skupinami respondentil. Zatimco mladsi respondenti vice nez 

82 



respondenti stars! prefurovaii svatbu v kostele, ve volne pnrode 

a v exotiekem prosrredi, starsi by ehteli svoji svatbu prozit 

na tradicnejsieh misteeh, jejieh pfedstavy jsou tedy siee ponekud 

konzervativnejsi, ale maji jiz reaInejsi obrysy. 

Mezi dalSi sledovane promenne pati'ily postoje respondentu 

k uzavinini manielstvi, ale i jinym neinstitueionalizovanym typilm 

partnerstvi. Svatba a manZelstvi je pro oslovene mlade lidi stale 

dulezitou soucasti jejieh budoucfho zivota a pfisuzuji jim velk)r 

vYznam. VetSina z nieh nesouhlasi s vYrokem, ze svatebni obfad 

je dnes jiz pfezitkem, a manZelstvi stale povafuje pfedevsim 

za potvrzeni pfedehoziho partnerskeho vztahu. VetSi cast respondentil 

by take nedala nesezdanemu souiiti pfed mailZelstvim pfednost. 

Postoje respondentil k temto rrem vYrokum se ukazaiy jako navzajem 

propojene. Pokud tedy jedinee odmitl nesezdane somiti, zaroven 

ve vetS! mite take nesouhlasi s tim, ze by pro nej svatba byla 

ptezitkem, a pokiada ji ptedevsim za potvrzeni ptedehoziho vztahu. 

Tito respondenti take ve vetSi mite nez ostatni svatbu v budouenu 

phinuji. Respondenti, kten nepfikladaji svatebnimu obfadu velkou 

dUlezitost a mysH si, ze je spiSe prezitkem, se take nedomnivaji, ze by 

svatba znamenala potvrzeni pfedehoziho vztahu. Divky z fad 

respondentu maji ve vseeh zjist'ovanyeh postojich vyhranenejsi, 

respektive promyslenejsi nazory a 0 tomto problemu pravdepodobne 

pfemysleji vice nez chlapei. Mladi lide ze zkoumaneho vzorku 

se ukazuji jako velmi tolerantni. Vyrazna vetsina z nieh by souhlasila 

s mOZnosti registrovaneho partnerstvi a pravdepodobne by take 

podpofila zmenu legislativy v teto oblasti. 
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5.6. Synteza poznatku 

Na z:iklade zjisteni z obou vYzkumli je mome konstatovat, ze 

svatebni obrady a vstup do manZeistvi maji stale v soucasne ceske 

spoiecnosti svoji nezastupitelnou roh. Podobne jako vetsina 

respondentli prvniho kvantitativniho vYzkumu uvedia, ze se 

v budoucnu chce vd:it nebo ozenit, i dotazovani v r:imci kvalitativni 

studie vnimali svatbu jako samozrejmou souc:ist sveho zivota a jiz od 

mi:idi vicemene neptedpokl:idaii, ze by v budoucnu zUstali svobodni. 

Zatimco miadi lide z prvniho souboru povazovaii za 

nejvhodnejsi vek ke vstupu do manZelstvi pro zeny 25 az 28 let a pro 

muZe 25 aZ 30 let, skutecny vek druheho souboru ve vetSine pfipadu 

tyto intervaly prekracoval. Tito respondenti nejcasteji uv:idtHi, ze 

konkretni predstavu, kdy se chteli vdat nebo ozenit, nikdy nemeii. 

JedinYm oznacenym meznikem se staia vekov:i hranice 30 let pro obe 

pohiavi. 

Preferovane rocni obdobi, misto komini i slozeni a pocet 

svatebcanu odpovidaji do jiste miry i zjistenim kvalitativniho 

vYzkumu a jsou podobne heterogenni. Postoje respondentli k jinym 

nez institucionalizovanym typilm partnerstvi nebyly ptedmetem 

kvalitativni studie ptimo. 

Na z:ikiade z:iveru kvalitativni studie, v niz dotazovani uv:ideii, 

ze si pfilis nevybavuji konkretni predstavy svatby predch:izejici 

samotne priprave, je mozne se domnivat, ze odpovedi respondentft 

kvantitativniho vy-zkumu byly do jiste miry ovlivneny samotnou 

reaiizaci sondy. Je pravdepodobne, ze fada respondentu, pfedevsim 

z fad chlapcu, zadnou ucelenou pfedstavu pfed kon:inim vYzkumu 

skutecne nemela a byla do jiste miry pfinucena siji okaffiZite vytvofit. 

Jejich odpovedi tak na rozdii od divek nebyly pfilis kompaktni. 

Ackoliv respondentky kvaiitativniho setreni uv:idely, ze konkretni a 

ucelene pfedstavy nemely, je velmi pravdepodobne, ze 0 svatbe 

alespoii castecne uvazovaiy a jiste vize vytvorene meiy. Odpovidaji 
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tomu i popisovane "holcici sny«, ktere jsou ovsem charakteristicke 

zejmena pro obdobi zakiadni skoiy, nikoiiv pro vek odpovidajici 

respondentfun prvniho vYzkumu, kterym byio v dobe jeho komini 

mezi 16 a 19 iety. 

Jeden z hlavnich zaveru kvantitativniho vYzkumu, upozoriiujici 

na ucelenejsi a promyslenejsi nazory divek, kvalitativni studie 

skutecne castecne potvrdila. Behem daiSich let se ovsem rozdily 

vyrovnavaji a behem pnprav vlastnich svateb se i mu.zi stavaji jejich 

iniciatory, dlilezitYmi aktery a casto svoji svatbu prozivaji intenzivneji 

nez jejich partnerky. 

85 



6. Zilver 

Svatba a svatebni obtady jsou temata, kteni se stale tesi 

pozomosti sirokeho okruhu liili. Zaby-va se jimi take tada casopisil se 

zamerenim na zivotni styl i jine popularni pnrucky a navody. 

Spokojene manzelstvi a rodina patn mezi instituce, ktere tradicne 

obsazuji predni mista na zebriccich zivotnich priorit. Ackoiiv zivot 

v manZelstvi neni nutnou podminkou spokojeneho rodinneho zivota, 

vYzkumy potvrzuji, ze srastnejsl jsou v prumeru lide v manZelstvi 

zijici. 

Zatimco podobe svatebnich obradu byia venovana odboma 

pozomost pfedevsim v ramci etnologickYch a etnografickYch studii, 

sociologie se koncentrovaia zejmena na svatbu, pojimanou jako vstup 

do manZelstvi. V teto souvislosti jsou casto rozebirany dilvody a 

dopady odkladu siiatkil do pozdejsiho veku a priCiny preferenci jinych 

nez institucionalizovanych forem partnerstvi. Na samotne svatby, 

jejich prubeh a dekiarovany vYznam se zatim vYznamnejSi 

sociologicke studie v ceskem prosrredi nezamefily. I presto, ze tento 

sociokulturni fenomen zahmuje celou radu sociologickYch temat, 

odbomejsi analyze podrobeny zatim nebyly. Milj zajem se tedy 

zameril na studium forem, ktere si iide pro tuto pfilezitost voH a 

vy-znamum, ktere jim pfipisuji. 

Ackoiiv jsem se ve sve praci pokusiia podivat na toto tema 

z rUznych hledisek, pohled to nebyi zdaleka vycerpavajici. Pozomost 

by si jiste zaslou.zilo podrobnejsi zpracovani historickeho vjvoje 

v kontextu dejin domacich i svetovy-ch a take, jak napovidaly mnohe 

rozhovory s respondenty, podrobnejsi analyza okoinosti, ktere svatbe 

pfedchazely. Zajimavy-m by jiste byio sledovat daiSi vYvoj vzniklych 

mani:elstvi a nazoru na tento typ institucionalizovaneho vztahu 

prosrrednictvim opakovanych rozhovoru v nasledujicich nekolika 

letech. 
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Svatby st,iie patn mezi nejdulezitejsi pfechodove ritmiiy, ktere 

vetsina clenu spolecnosti podstupuje. Rituruy provazi iidskou 

spolecnost od nepameti a charakterizuji cloveka jako lidsk)r druh. 

V prubehu historie se spolecne s lidskou spolecnosti mem, upadaji a 

naopak vznikaji nove. Svatba patti mezi ty, ktere, ackoiiv se jeji 

dnesni podoba od minulosti vjrazne lisi, pretrvaiy. Tento zviciStni 

soubor cinnosti a zpusobu chovani je zaiozeny na tradicnich 

pravidlech a slomi k upevnovam spolecenskeho usporadam a 

socialnich norem. Prubeh svatebniho obradu podle meho soudu 

castecne OdraZl i yYvoj lidske spolecnosti a jeji kultury, hodnot a 

vzorU a z tohoto hlediska sijiste zasluhuje odbomou pozomost. 
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8. Pfilohy 

8.1. Pfiioha C. 1 Svatebni smlouva z roku 1827 
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Zdroj: Vykoukal. Ceska svatba 
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8.2. Priloha c. 2 Scenar rozhovoru 

I. Uvod 

1.1 Zamer vyzkumu 

- Moje pfedstavenf 
- Vysvetlenf zameru -ryzkumu - pro ucely diplomove praee 
-Anonymita 
- DUvod pfitomnosti diktafonu - kvilli moinosti zpraeovanf 
- Nejsou dobre ani spatne odpovedi, zajfmajf mne Vase nazory, 

postfehy, zkusenosti 

1.2 Predstaveni respondenta 

Strucne pfedstavenf respondenta - jmeno, vek, vek ph snatku, deli, 
vzdelanf, zarnestnanf, rnfsto bydliste, rnfsto pUvodu 

II. Vlastni vyzkum 

2.1 Asociace 

Co Vas prvnf napadne, kdyi si vzpomenete na svoji svatbu? 

2.2 Predstavy 0 svatbe v detstvi, do spiv ani a ram~ dospelosti 

Pfernyslella jste 0 torn, ie se cheete v budouenu vdatloienit? Pokud 
ano, jak jste si svatbu pfedstavovalla v detstvf, dospfvanf, rane 
dospelosti (16-20Iet)? (prostfedf, Zidi, obdobf, inspiraee) 

Navstfvi/la jste v rninulosti svatbu, pokud ano, inspiroval vas v necem 
jejf prilbeh nebo ve vas naopak vzbudila odrnftave reakee? 

Menila se pfedstava 0 vhodnern veku ke vstupu do prvnfho rnanielstvf? 

2.3 Predstavy versus realita 

Miliete strucne popsat, jak vypadal Vas svatebnf den v case? Kdy a 
kde se konal? KoZik bylo pfitornno hostil? 

V cern se nejvfce lisily dffvejsf pfedstavy, plany a pozdejsf realita? Je 
neeo, co vas at' ui pozitivne nebo negativne pfekvapilo? 

Je neeD co, pokud byste rnella tu rnoinost, zrnenilla, udelallajinak? 

2.4 Role partnera 

Jak se do pffprav a realizaee zapojil partner? 
Jak si rnyslfte, ie celou situaei vnfrnal a proifval? 
Jak se do pffprav a realizaee zapoji/i rodice? 

2.5 Vyznam svatebniho obradu. Ritual prechodu? Legalizace 
vztahu? Preiitek? 

Jakou roli se dornnfvate, ie hrajf (pokud nejakou hraji) podle Vaseho 
nazoru svatby v soucasnosti? 

Jakf; -ryznam me/a osobne pro Vas? 
Zrnenila svatba neeD ve Vasern partnerskern vztahu? 
Doplneni: 
Je jdte neeo, 0 cern jsme spolu jdte nernluvili a tf;ka se svatebnfeh 

pffprav nebo pfirno svatebnfho dne a povaiujete za df1leiite, aby bylo 
feceno? 
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8.3. Priloha C. 3 Dotaznik - Kvantitativni empiricka 

sonda 

Predstavy mladych lidi 0 jejich svatebnim obradu 

Cislo dotazniku 

Dobry den, obracim se na Vas s tadostf 0 vyp/nenf kratkeho dotazniku, kterY se tyka pfedstav 
miadych lidi 0 svatbe. Tento dotaznik je soucastf me dipiomove prace, kterou pisi na katedfe 
kulturoiogie na tema svatby. Je anonymni, nenf tedy nutne nikde vyp/fJovat Vase jmeno. 
U katde otazky vyberte, prosfm, vtdy jen jednu variantu odpovedi, ktera nejvfce odpovida 
Vasemu nazoru a zakroutkujte ji. Pfedem Vam ve/mi dekuji za Vas cas. 

1. 8yl/a jste nekdy na svatbe? 

a) Ano 
b) Ne 

2. V budoucnu bych se chtella 
ozenit Ivdat 

a) Ano 
b) Ne 
c) Ne, ale chtel bych vstoupit do registro

vaneho partnerstv[ (svazek dvou osob 
stejneho pohlavf) 

d) Nev!m, jeste jsem 0 tom nepremyslel/a 

3. Za nejlepsi vek pro snatek povazuji 

pro zenu ........ let 

pro muze .. , .... .fet 

Pokud jste u otazky c.2 zvolil/a variantu 
b) NEdaie pokracujte vdotazniku at 

u otazkyc.9 

4. Svoji svatbu bych chtel/a stravit 
pi'edevsim 

a) v uzkem kruhu nejblizs[ch 
(len svedci a prlpadne rod ice) 

b) se sirs! rodinou 
c) s celou rodinou a mnoha prate!i 
d) jen s prateli 
e) s nekym jinym, s kym? ............ . 
f) nevim 

5. Na sve svatebni hostine bych 
chtel/a mit 

a) pouze svedky 
b) mene nez 10hostu 
c) 11 - 30hostu 
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d) 31 - 50 hostu 
e) 51 - 100 hostu 
f) vice nez 100 hostu 
g) nevfm 

6. Svatebni obi'ad bych chtella mit 

na radnici 
v kostele 
ve volne prfrode 
na zamku, hrade 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 

v exotickem prostredf, v cizine 
nekde jinde, kde? ..................... .. 
nevfm 

7. Svatba je podle mne nejdulezitejsi 

a) pro zenu 
b) pro muze 
c) pro oba stejne 
d) pro rodiee zeny 
e) pro rodiee muze 
f) pro nekoho jineho, pro koho? ...... 

8. Za nejlepsi obdobi pro svuj svatebni 
obi'ad povaZuji: 

a) leden g) cervenec 
b) unor h) srpen 
c) brezen i) zarf 
d) duben j) fljen 
e) kveten I) !istopad 
f) cerven k) prosinec 

g) nezaiez[ na obdobi 
h) nevfm 



Pro odpovedi na nasledujlcf otazky 
(c.g - c.13) vyuzijte, proslm, skalu, 
na ktere majl jednotliva cIsla 
nasledujfcf vyznam: 

1. Rozhodne souhlasfm 
2. SpfSe souhlasfm 
3. Ani nesouhlasfm ani souhfasfm 
4. Spfse nesouhlasfm 
5. Rozhodne nesouhlasfm 

9. Svatbu povaiuji za pfirozene 
potvrzeni vztahu dvou lidL 

1 2 3 4 5 

10. Svatba a cely obrad je predevsim 
spolecenskou udalosti. 

2 3 4 5 

11. Svatba jii neni v dnesnl dobe 
d(dezita a je prezitkei1l. 

1 2 3 4 5 

12. Nesezdanemu souzitl (tj. spolecne
mu zivotu s partnerem bez potvr
zeni uradu) davam prednost pred 
snatkem. 

2 3 4 5 

13. Osobam stejneho pohiavi by melo 
byt umoineno uzavrlt registrovane 
partnerstvr. 

1 2 3 4 5 

Oekuji za vypfnenf tohoto dotaznfku. 

Hana Mafikova 

14. Jsem 

a) muz 
b) zena 

15. Obec, ve ktere bydlim rna 

a) Mene nez 2 000 obyvatel 
b) 2 000 - 10 000 obyvatel 
c) 10 000 - 50 000 obyvatel 
d) 50 000 - 100 000 obyvatel 
e) nad 100 000 obyvatel 
f) bydlfm v Praze 

1 S. Je mi ......... .Iet 

17. Moje narodnost je 

a) 
b) 

ceska 
jina, jaka? ........... . 

18. Me mibozenske vyznani je 

a) ffmskokatolicke 
b) jine, jake? ............. . 
c) jsem bez vyznanf 

19. Po ukonceni soucasneho studia 
uvazuji pokracovat 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

NaVS 
NaVOS 
Jinde nez na VS nebo VOS 
Neuvazuji pokraeovat 
Nevlm, jeste jsem se nerozhodl/a 

studentka kufturo/ogie a sociofogie Filozoficke fakulty Univerzity Karlovy 
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8.4. Pflloha C. 4 Zaznam rozhovoru 

lARIKI (32) 

Jmenuje se Riki nebo Richard a za tn dny mi 
bude 34. Zenil jsem ... to bylo kdy .,. v roce 
2005, takZe mi bylo 33 nebo v1astne 32 let. 
Pochazim z Rozmberka, ze Slovenska a 
momentalne bydlim v Praze. Pracuji jako 
grafik. 

1. Co Ie pllJni napadne, kdyi si vzpomeneS na 
svqji svatbu? 

Napadne mi ten mlyn, kde jsme to meli no a 
..... to misto a ie to byIo zajimave. 

2. Pfem_'Mlel jsi 0 tom, ie se chces v budoucnu 
vdiJt/oienit? Pokud ano, jak jsi si svatbu 
pfedstavoval v deistvi, dospivimi, rane 
dospelosti (l6-20/et)? (prostfedi, lidi, obdobi, 
inspirace) 

Muj otec pochazel od Do1iiakU, od Tmavy a 
z jeho strany mam mnoho sesti'enic a bratraneu, 
kten jsou vsichni starsi nei ja, takZe jsem by1 
jako dite na nekolika svatbach takovYeh 
vellcyeh, bohatych, ale moc se mi tam nikdy 
nelibiio. Bylo tarn spousta jidla, ale jako diteti 
me to moe nebavilo. Nikdy jsem neehtel mit 
takovou velkou svatbu. Nevim jestli je to i tim, 
ze jsme s tou rodinou neby1i ani tolik 
v kontaktu, ani z maminciny strany, takZe jsem 
tam nemel k nikomu zadny blizs! vztah. Tille 
jsem si vzdycky mysleI, ze bud' nebudu mit 
zadnou svatbu, i kdyz jsem z ld'est'anske rodiny 
a tam to bez toho moc nejde, ale vidy jsem se 
proti temto vecem v rodine bounl, to byla jedna 
z veei. A kdyz uz svatba, tak jsem myslel na 
neeo symbolickeho malick6ho. 

A co v obdobi dospiwini a rane dospe/ost kolem 
20ti, kdy se zaCinaji vdavat a ienit pratele a 
spoluiGci, znami? 

Nevim, 12l! takovYch tech kamaradskych 
svatbaeh jsem moe nebyl. V tom case jsem byl 
na vysoke a neme1 jsem kamarady, kten by se 
brali, takZe v te dobe jsem to wbee neresiL 
Jedine, co se mi v te dobe 11bi10 byly takove ty 
svatby v pnrode, to jsem si jeste fikal, ze by to 
mohlo bYt neco, co by mohIo bYt dobre. 

Menila se pfedstava 0 vhodnbl1 veku Ice vslupu 
do manielstvi? 

To jsem wbec neresil, spiSe jsem to bral jako 
neco, co pnjde, ze kdyz prijde neja1cy vztah, 
ktery by se tak vyvinul. Nemel jsem to nejak 
naplanovane nebo promyslene. 

3. Muies strucne popsat, jak vypadal Vas 
svatebni den v case? 

Myslim, ze mozM zajimavejsl bylo to predtim, 
kdyz jsme se rozhodovali, jak to udelame. 
Dohodli jsme se, ze by to meto bYt mezi 
karnarady a na nejak6 spolecne pude. Tille 
jsme se rozhodli pro Moravu a ten kurz, na 
kterem jsme se brali, byl take na Morave, takZe 
to tak sarno od sebe vypIynulo, ze by to mohlo 
bYt tam. Podai'ilo se to zandit, protoie 
v Cechach se da brat i mimo prostory uradu 
nebo kosteia na Slovensku to moc moine neni. 
A pres ten mestsk)r urad, jak se to tam vlastne 
jmenovalo? Nevzpominam si, to by vedeia 
Evca, ta to cel6 vyfizova1a. 

Zpatky ke dni. 

My jsm~ prisIi vec~r pl'~Q tim ng t~n mlyn, 
takZe to tarn bylo tfeba ukEdit a pfipravit. TakZe 
j sme to tam se vsemi karnarady upravovali a 
zdobili. No a ten den od rima, kdybych nemel ty 
fotky, tak si ani nevzpomenu. ByIo tam toho 
mnoho. Nejdfiv se pl'ipravovaly ty papirove 
ubrusy na stoly a cast pnpravovala takov6 velk6 
pampeliskove srdicko venku pred mlynem. 
Byly dye varianty, prvni, ze by se to odehrhlo 
venku na 10uee pIed mlynem a druha, ze uvniti'. 
Ale ten den bylo takove promenliv6 pocasi, 
tille nakonec byia ta hlavni cast v te mistnosti 
s krbem.Ta se zakoufila, jak jsme tam udeiali 
ohen a pak j sme to meli takove aromatizovan6 
kourem z krbu, ale bylo to pfijemne. Pak prisiy 
pani a damy z mistniho Madu a take nevedeli, 
co je ceka. Pak jsme se dohodli na muzice a 
takov)rch tech vecech. A pak byl samotny 
obrad, ani liZ nevim vlastne v kolik hodin, pred 
obedem?Uplne mi to vypadlo. No a pak 
vsechno v poradku probehlo, vsichnibyIi 
spokojeni. Kamaridi pnpravili takove ty veci 
pro zenicha a nevestu. Sbirali jsme strepy pred 
prahem, Evicku jsme vynesl yen, vezl jsme ji na 
trakaCi prekaZkovou drahu a potom ona se 
probehla pres nejakou pasku. Potom byl 
slavnostni obed, uvarili jsme thajskou polevku a 
nejake catrn nebo co jsem to tarn vai'il. Potom se 
jedlo, pak jsme sli na prochazku do jeskyne, 
ktera tarn byla. Jak se jmenovala? Pec ne 
Pekama. Pak pl'ijeI necekane kamarad Rast'o 
s dudami a hral v jeskyni a po eeste. No a mim 
prinesl jako svatebni dar dudy. To by10 moe 
pnjemne. Vecer jsme se divali na film, takZe se 
ani nedostalo na tancovacku. My jsme 511 
nahoru si odpocinout a kdyz jsme se vratili, tak 
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uz nejak utiehla nalada, ale nikomu to myslim 
nevadilo. 

C:im se lisily pfedstavy s tau realitou? 

Asi byehom byIi radeji, kdyby to by10 venku, 
ale nakonee i svitilo slunicko, kdyz jsme sli Yen, 
a1e kdyz se pi'ipravoval obrad, tak prselo. Tille 
pod streehou to bylo asi Ieps!. 

Je neeo eo bys udelal jinak? 

No my jsme ehteIi tu svatbu nejdfive uplne 
tajnou. Nepozvali byehom ani jedny z rodieu, 
ale nakonee se to nedalo udrZet. TakZe par dni 
pred svatbou byli poprve EvCini rodice 
v Rozmberku a tak nejak jsme udelali seznarnku 
a tam se to vsiehni dozvedeli. Ale tim, ze moji 
rodice byli v te dobe jiz stari, tak nebylo mozne 
je tam nejak dopravit. Moji tam tedy nebyli, ale 
Evcini tam nakonee prisli. To tedy troehu 
vnimam, ze by bylo lepsi je tam pi'eei jen nejak 
do stat. Ale na druhou stranu by to byl zase 
problem, ze by tam nebyia zadmi dalSi rodina a 
takove veei. Ale to troSku vnimam ... ale vzali to 
perfektne. 

Jak se do pfiprav a realizaee zapojil partner a 
jak si myslite, ie celou situaci vnimal a 
proiival? 

Byl to v podstate jeji nap ad, i eelkove se 
svatbou. Ale vlastne se neumime dohodnout, 
kdy jsme se rozhodli, ze se vezmeme, ale ja uz 
jsem to tak bral po tom roee dvou, ze proc ne. 
Duvodem byIo, ze jsem ehteI s ni bydlet a bez 
svatby by to bylo pro me rodice siozitejsi to 
prijmout. Evca to mela v podstate tak nejak eeIe 
vic pod kontrolou, ja jsem se vsim souhlasi1. 
MysHm, ze tam nebylo nie, eo by tam bylo 
vyslovene kvUli rnne. 

5. Jakou roli se domnivas, ie hraji (pokud 
nejakou hraji) podle tveho nazoru svatby 
v soucasnosti? 

No nevim ... Pro takovou tu no nevim jestli 
bohatsi, no proste pro lidi, kterym asi zalezi, 
aby tu svatbu meli, tak je to pro ne asi dost 
dUleZite. Ale samotny ten obi'ad, ten fakt, ze se 
vezmou a budou Zit potom spolu, to uz asi moe 
nefunguje. Pi'edtim uz vetSinou spolu 
ziji... proste jde casto 0 to ukazat se, takova 
spolecenska udaIost, pro rodinu a pro zname. 
Pro vefici to ma samozrejme zase jiny rozmer, 
ale myslill, ze ee1kove to sklouzava do takove 
te komeree, v teeh 70proeentech. 

Jaly vjznam meJa osobne pro tebe ? 

Nad tim jsem se vlastne zamyslel aZ pred tim, 
nez jsi mela pi'ijit. A je to jako dobre, myslim, 
ze to da cloveku ramee tomu vztahu, ze je to 
neeD vaznejsiho. At' uz se t1 dva jakkoliv 
rozhodnou, ze budou zit spolu, to da jakysi 

impuls resit veci trochu jinym zpusobem, brat 
ten vztah vazneji. A aZ prijdou deti, to uz je 
zase neeo jineho, ten duvod je tam 0 mnoho 
dUlezitejsi to dite, ale tim, ze jsme se nebrali 
kvUli tomu, tak mysUm, ze je to dobre. Nejen 
kvUli te rodine, ale kdyby byla moje rodina 
k tomu 0 neco shovivavejsi, tak bych se i ja 
k tomu stavel trochu jinak, ale preee jen to 
v tom podvedomi nejak praeuje. 

Ty jsi mluvil spise 0 vyznamu manielstvi nebo 
vstupu do nij, ale co samotny obfad? 

Hzko fiet. Tim, ze jsme to podepsali u 
nejakeho starosty, ke kteremu jsme nemeli 
zcidny vztah, tak to pro mne osobne zadny velky 
v-yznam nemelo. Kdyby to byl ale nekdo blizky, 
nejak-y v-yznarnny elovek nebo ti'eba knez, tak 
by to bylo asi vYznarnnejsi. Moma ze 
kdybychom si udeIali jen nejakY obi'ad jen pro 
nas dva , ale tim Evca, ze k temto vecem nema 
aZ takov-y vztah, tak jsme to nikdy ani neresili. 
Ten fakt, ze jsme se vzali pro me ma velky 
v-yznam, ale ten samotny obrad ani ne. Ale byl 
pekny, to urcite. Ta svatba byla urcite jina nez 
jako svatbu jsme si predstavoval, ze mit budu, 
ale byla hezka. 

A jakou sis tedy mysle/, ie mit budes? 

Nevill, teZko net. Kdybyeh si mel vymyslet 
nejakou ideaIni, tak byeh i na neeo prisel, ale to 
uz ted' ani nema v-yznam resit. Urcite bych si ji 
ale nevymyslel talc, jak byla. Pi'edstavoval byeh 
si neeo tissiho, ale urCite byeh si .ii nevymyslel 
tak, jak to bylo. Tak to vzniklo, protoze jsme to 
vymysleli spolecne a ze jsme se poznali na tom 
Kolorkompote, tak to melo v-yznam kvUli tomu. 
Tak se to propojilo. 

Je neeo na co jsem se nezeptala a je pro tebe 
duleiite, melD by zaznit? 

Nevim, je to bylo fakt dobre. Na rozdil od mych 
predstav z detstvi, ze to bude neeo 0 mnoho 
horsi. Vzdycky byly takove dva velke mezniky 
vojna a svatba. TakZe na to, jak zle jsem si to 
pfedstavoval, ze by to mohlo dopadnout, tak to 
dopadlo velmi dobfe. 

lBEVA (28) 

Pfedstaveni 

Eva, ted' za ehvilku uz mi bude 29, no a braE 
jsme se 5.5. 2005, takZe mi bylo, ja to musim 
spocitat, 27, 26, tak nejak. Jsem z Prahy a ziji 
v Praze a ted' jsem zacala deIat uCitelku na 
zakladni skole a ueim prvni rok. 

1. Co te prvni napadne, kdyz si vzpomenes na 
svoji svatbu? 
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Ze to byl moc hezky den. I zpatky, kdyz se nad 
tim clovek zamysli, tak si i'ikam, ze to byl moc 
hezky den a ze se to vsechno tak hezky 
vydanlo. 

2. pJ'emyslela jsi 0 tom, ie se chceS v budoucnu 
vdilt? Pokud ano, jak jsi si svatbu 
pJ'edstavovaZla v detstvi, dospiwini, rane 
dospelosti (l6-20Iet)? (prostfedi, lidi, obdobi, 
inspirace) 

Ia si nepamatuji, ze bych si jako dite hrala na 
svatbu, ale asi jsem vzdycky jsme mela jasne, 
ze se nekdy vdam. Ve scenan meho zivota 
svatba vzdycky byla. Ale jako dite jsem to 
nikdy nefesila a ani jsme si jako deti na to nikdy 
nehrali. Ani si nepamatuji, ze bych se s nekYm 
fingovane brala. Na taborech to sice jednou 
probehlo, ale to jsem byia jeste mala, takZe mi 
brali jako dite a ne svatebcana. Zkusenost jsem 
mela s jednou tetoll, to rni bylo asi 6 nebo 7 a 
moc si to'ho nepamahlji. Snad jen sunkove 
zavitky se slehackou, ktery rni chutnaly. Pak si 
nejak nepamatuji, asi jsem svatbu resit zacala, 
ale resila j sem j1 ze zcela sebestredneho 
hlediska jako, co mit na soM a jakou barvu sam 
a jakou kytici. Pamatuji si jell, ze jsem nechtela 
bHy, ale nejak jinak barevny, aby se daly nosit i 
jindy. Taky jsem nechtela saty z pujcovny, 
protoze bych si pnpadala, ze ta svatba je 
pujcena taky. Hodne jsem resila tu svatebni 
kytku a mela jsem p'Tedstavu nejakYch kopretin. 
Pak me fascinovala jedna spoluzacka, ze jeji 
maminka mela konvalinky a bylo to v zime a 
jak je tatinek pracne shaneL Pak jsem chteia 
senk, protoze toho je vZdyeky velka kytiee, ale 
ten kvete v kvetnu a fika se, ze se lidi v kvetnu 
nemaji brat. TakZe sefik to asi nebude. A pak 
jsem vymysleia, ze chei saty svetiounee fiaiovY. 
Pak jsem jeden cas planovala svatbubez 
zenieha. Vymysiela jsem si tu kytku a ty saty, 
ale zenich zadny nebyl, to mi pfislo jako vesely. 
Mela jsem take romantieke pfedstavy svatby 
pod stromem. Ze bych to ale velmi a hluboce 
resila to ani ne. SpiS kdyz me to napadlo, tak mi 
to napadio. 

Menila se pfedstava 0 vhodnem veku ke vstupu 
do manielstvi? 

No, ja jsem mela poeit a asi to bylo dane i 
rodic:i, nasi se brali, kdyz byio mamince 27 a me 
to pfislo docela rozumny. Mela jsem pocit, ze se 
chci vdavat pred 30, ale myslela jsme kblem 25 
nebo spfS pozdeji. Kolem 25 jsem mel a pocit, ze 
potkam toho praveho, takze mi to vlastne 
vsechno vysio. 

3. Muzes strucne popsat, jak vypadaJ vas 
svatebni den v case? 

Svatebnf den? Yak nejdfiv byly vsechny ty 
pnpravy, stirn nam vsichni moc pomahali. 

Muselo se pfipravit to prostredi, ta svatebni 
mistnost a tak, hostina na tacky. To se reSilo 
nejak spolecne, v ramci toho, ze to byla takova 
pfatelska akce. No a pak ja nevim, ja si jeste 
pamatuji, ze jsem organizovala nejakou tu hru a 
pUl hodiny potom jsem se meta vdavat, to vim, 
to me bavilo ta pfedstava, ze vlastne za pul 
hodiny bude svatba. To bylo nekdy kolem 
poledne, pak se myslim jedlo, ale ja ne, ja jsem 
se zacala oblikat, to bylo asi vsechno. Nekdo 
nam tam pnpravoval ty zvyky u toho jsem taky 
nebyla. Io vlastne jsem i rano deIala jeste 
svatebni dort, z medovnikovYch placek. Krem 
jsem delala vecer a nino jsme to myslim jen 
ozdobovali, tak nejak to bylo. No a pak j sem se 
oblikla. Io nejdi'iv pfijeli z toho Ufadu. Tak jsme 
je teda pnvitali, ze jsme to my, kdo se bude brat 
a pakjsem se sia oblect, to byly jedine pfipravy. 
Hudbu, to nam tam nekdo pouStel a my mu 
pi'edtim rekli co a tu freti nam daval na vYber. 
No a pak uz byla svatba. Ja jsem vpoehodovala 
z tech schodu do t6 mlstnosti. Pak byl obfad, ta 
svatba. Meli jsme krasnou pisnicku, ale strasne 
dlouhou na tak kratkou cestu k ohari. Pak nas 
ten starosta pnvital. A oni, jak pnjeli tn, protoze 
j sme se brali mimo obradnf mistnost, coz bylo u 
nich v obei poprve, tak pnje1i tri,aby to jistili. 
Pak mis privital a mel ten projev, mel ale hrozne 
monot6nni projev a uspavaci hIas, true si 
z toho nic nepamatujeme. Snad jen jedine 
vsuvku 0 pillode, ze ji mame asi rad~ kdyz se 
v ill bereme. Ale co vsechno fikal jsem si 
posleehla aZ kdyz jsme na to koukali zpetne ni 
videu. Takie tam jsem si teprve poslechla, co ze 
nam to vsechno navykladal. Takze projev, pak 
j sme si dali prstynky a t'ukli sampusem, on pak 
zapomneI, ze j sou tam i ostatni svatebcane, 
takZe se s nami zacal bavit, to bylo vtipny. Pak 
jsme by1i uz svoji a vsichni nam popfali a vzali 
mis yen, kde by10 nejaky to rozbijeni a 
discipliny, co musi clovek sp1nit. Riki me vozil 
na trakari a abyeh dostala klicek, tak jsem 
bezela nejaky slalom, abych mu mohla 
odepnout tu plynovou bombu od nohy. A 
hlavne mis porad vsichni fotill. To byl 
nejintenzivnejsi zilZitek, jak nas nekdo foti. Ja 
uz jsme si pfipadala jako modelka, jak me porM 
nekdo foti1, at' jsem se otoCila kamkoIiv, pak 
byio velke hromadne foceni. Pak jsme sii na 
prochazku do jeskyne. Mezi tim pi'ijel jeste 
Rast'o s dudarni a sli jsem do jeskyne a tam 
jsme hrelli, to bylo fajn. A pak nevim, nejak se 
mi to smrstilo. Vrati!i jsme se zpatky, poustel se 
nejaky film a jabyla hrozne unavena a tak jsme 
81i spat. Asi v jednu jsme se probudili, sesii 
dohl, ale zase jsme sli nahoru. 

V cern se nejvice lisily dfivejsi pfedstavy, plill1y 
a pozdejsi realita? 
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Je, ja jsem asi zadnou predstavu nemela. Ja 
jsem jen porad resila, no ze v kostele to asi 
nebude, kdyz ja nejsem mena. Jako dite jsem si 
rikala, ze ehei svatbu v koste1e, ze se kvUli tomu 
neeham pomit a ze to by by! ten duvod proc. 
Pak me to nejak preslo a uz jsem to neresila. 
Kdyz se tedy ukazalo, ze v kostele to nebude, 
tak predstava svatby na Made to mi pfislo taky 
bromy. Brat se nekde tady v Nuslieh na radnici 
se mi opravdu neehtelo. Vylezt z radniee a tam 
ta tramvaj nahoru... TakZe predstava, ze to 
bude mimo Prahu a nekde v pfirode to se jako 
shodovalo. Nebyl to siee strom na Iouee, ale 
bylo to taky moe pekny, i kdyz to bylo nakonee 
vevnitr, kdyz prselo, ale nakonee prestalo. Ze to 
bude mimo Prahu se splnilo, ze na sobe budu 
mit saty po marne to jsem neresila, ale to jsem si 
vybrala. To jsem travila hodiny pred zreadlem 
pred svatbou a resila, jak se k nim ucesu. To uz 
jsem veciela, ze to budou tyhle saty. MysHm, ze 
j sem 0 tom velkou predstavu nemela a ze se mi 
ten den pak hodne libi1. True ta predstava, ze 
to bude hezky den, ta se splnila. 

Je neeD co, pokud bys mella tu momost, 
zmenilla, udeIal/a jinak? 

Nevim. Je skoda, ze tam nebyli Rikiho rodice, 
ale to by tenkrat bylo narocny je tam dovezt. To 
me mrzi, ale zas si nedovedu predstavit, jak by 
to tam probihalo. Bylo by hezke, kdyby tam 
byli, ale realne si to nedovedu predstavit. Ale 
jinak ... asi ne. Snad byeh se jinak ucesala (ha ha 
ha). Ne, nemam nie, co byeh na tom ehtela 
zpetne zmenit, my slim, ze to bylo hezkY. 

4. Jak se do pfiprav a realizaee zapojil partner? 
Jak si myslite, ie eelou situaei vnimal? 

Jaka byla jeho role ... no dulezita. No vzhledem 
k tomu, ze j sme se brali v Ceehach, tak cela 
komunikace s urady byla na mne, eoz bylo 
naprosto logickY. True takov)r ty papiry jsem 
delala ja. Riki mel na starosti prstynky, takZe 
jsme meli ty po babicce s deciou, takZe to on 
neehal predelavat. Co budeme mit na sobie, to si 
vybral on, akorat kosili jsme vyhlidli spolu a 
pak to sli s maminkou koupit. Kolacky nebo 
spiS ty eukrovinky, to resila jeho maminka. Ja 
jsem reWa ty opravdov)r kolacky, to pekla moje 
mama s kamaradkou. Kde to bude jsme 
vymysleli spolu, jak to bude jsme taky 
vymysleli spolu. Kytku jsem si zafizovala sama, 
protoze mam tu kamaraclku v kvetinarstvi. No a 
jak to proz!val, ja nevim. Myslim, ze mu nejvic 
vadilo, ze se musel neehat dat ostrihat. Ja jsem 
na tom netrvala, on nemusel, ale mysHm, ze i 
maminka byla rada. Myslim, ze to bylo vsechno 
takove pi'irozene vsechno. 

5. Jakou roli se domniwis, ie hraji (pokud 
nejakou hraji) podle Tveho nazoru svatby 
v soucasnosti? 

Ja jak to tak pozoruji kolem sebe, tak si 
uvedomuji kolik svateb je takov)r velky divadlo. 
A ze tu svatbu, speeialne ta holka proziva jako 
swj velky den a brozne porad resi sebe. UZ 
jsem byla na nekolika svatbach, kde to bylo talc, 
ze hlavne aby ta holka mela ty krasny saty a 
vypadala skvele a pak se treba s tim klukem ani 
moe nebavili. I pomer pfibuzenstva, ze treba od 
zenicha tam bylo jen deset lidi a od neve sty 40. 
Myslim, ze ty zensky to res! vic. No a prijde mi 
to hodne zkomercializovany, jako vsechny ty 
sa16ny a co vseehno musi clovek na tu svatbu 
mit, aby to bylo. Ale zase mi pi'ijde, ze ty lidi to 
takhle mit chteji. Nevim, jakou roli to muze 
brat. " Samotny obi'ad, tam asi zalezi, kde to je, 
jestli v kostele nebo na tom Made, kde to je jako 
na beziclm pasu. 

Jakj vjznam me/a osobne pro tebe ? 

VelkYt Hodne dUlezity, hodne hezky den 
v mym zivote a hodne pi'irozeny, jak to cele 
probehlo. No a proc jsme se brali? No my jsme 
spolu zacali i bydlet, takZe to byla doba velkych 
pi'erodil, vsechno mOZne se menilo, k lepsimu. 

Zmenilo se neco? 

Jii myslim, ze se nie moe nezmenilo. Je to 
legracni, kdyz jsem ted' jako ta pani. Ani 
nemam poeit, ze by ten vztah byl tim nejaky 
pevnejsi, on uz byl pevny predtim. Ze by byl po 
svatbe pevnejsi to ne. Ale mysHm, ze to muze 
zmenit pohled okoli. Myslim, ze spolecnost 
vnima jinak zenu svobodnou a jinak vdanou. 
Ale pro mne osobne, ze byeh si od te doby 
pripadaia jina to ne. Ryehle jsem si zvykla na 
prsrynek. 

Dodatky 

Me fascinuje, ze si nepamatuji, kdy jsme se 
dohodli, ze se vezmeme. Absolutne nevim. 
Kdyz si vybavim vseehny ty filmove seeny, kde 
hlavni brdina dela vse mozne, aby te svoji 
vyvolene mohl net, ze si ji vezme. Jak si strkaji 
do kapsy ty prsrynky a co vsechno pi'itom delaji. 
Ja si to wbee nepamatuji. Kdyz jsem se na to 
ptala Rikiho, tak fikal, ze to bylo jasny skoro od 
zacatku. My jsme mluvili 0 svatbe, ale 
nepamatuji si, kdy to zacalo. Nebudu tedy fikat 
detem, takovY to, jak jsem byia pozadana 0 

ruku. 
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2A JAREK (28) 

Pfedstaveni respondenta 

Jaroslav, 28 let, Delam asistenta produkce a 
zenil jsem se, kdyz mi bylo 26 let. Bydlim 
v Praze a jsem z Uherskeho Hradiste 

1. Co Te prvni napadne, kdyi si vzpomenes na 
svoji svatbu? 

Byla to legrace. 

2. Pfemyslel jsi 0 tom, ie se chces v budoucnu 
oienit? 

Ne, vzdycky jsem pfemyslel 0 tom, ze nespiS 
nikdy neozenim. 

Pokud ano, jak jsi si svatbu pfedstavoval 
v ditstvi, dospiwini, rane dospetosti (16-201et)? 
(prostfedi, lidi, obdobi, inspirace) 

Ja jsem mel svatbu, pfesne takovou, jakou jsem 
si ji pfedstavoval. 

Menila se pfedstava 0 vhodnem veku ke vstupu 
do manielstvi? 

Nevim, nefeSil jsem to. 

3. Muies strucne popsat, jak vypadal vas 
svatebni den v case? 

Rano se brzy vstalo, asi v osm hodin, sjela se 
rodina, pfevlekli jsme se a jeli na misto konimi. 

A kdy a kde to probihalo? 

12.8. :MnfSek pod Brdy na kfizove ceste. Tam 
jsem se neehali oddat a jeli jsme zase pryc. Pak 
jsme meli neco jako rodinou seslost. Ne obed, 
ale spiSe raut. Tam jsme to v pet ukoncili a jeli 
se domu pfevlect. Pak jsme vyrazili na vecerni 
seslost s kamaritdy, ktera byla taky venku. 
Hudba, jidlo, Byl0 to na Parukarce 

V cem se nejvice lisily dfivejsi pfedstmy, pIany 
a pozdejsi reaUta? 

Nic se nemenilo, vse probell1o podle velmi 
vratkeho planu, ktery jsme meli. Nemelo nas nie 
moc co pfekvapit. Pfekvapil me kaman'id, ktery 
pfijel k:vUli mne z Rumunska pfes Oslo. 

Je neeo co, pokud bys mel tu moinost, zmenil, 
udelal jinak? 

Ani ne, neni duvod. Mozna vecer byly konflikty 
s mistnimi, ale to tak proste bylo a hotovo. 
Nikdy byeh tomu nevenoval vic casu. Nikdy 
byeh 0 tom vic nepfemyslel. Proste to bylo tak, 
jak to byl0 a dopadlo to dobie, mysHm a ja jsem 
si to uZil. 

4. Jak se do pfiprav a realizace zapojil partner? 

Naprosto zasadne, samozfejme. Na tom Made 
jsme byE spolecne, ale jinak vsechno vicemene 

az na vecerni oslavu zafizovala Anicka. Ta 
vsechno zjisfovala a obihala. 

Jak si myslis, ie celou situaci vnimala? 

Ja si myslim, a doufam, ze stejne jako ja. Nam 
do toho nikdo hlavne nekeeal. My jsme si to 
vymysleli sami, jak to cheeme. A jak maji 
rodice tendenci do toho kecat, tak jsme jim 
nedali moc sanci. 

A ze strany rodicu s tim nebyl problem? 

Ze zacatku mOZDa trochu ano, ale to jsou takovy
ty tradicnf veci, ze maminky majf poeit, ze to 
mus! vsechno zaffdit a tamto a tamto. My jsme 
j e ale postavili pfed hotovou vec, se kterou toho 
uz moe delat nejde. 

Tradicni zryky a veei? 

Zadne tradice typu rozbijeni, unaseni a podobne 
tam nebylo. Neprali jsme si to a kdyby to 
probehl0, tak bychom to asi ignorovali. Byl to 
mis seenar. 

5.Jakou roli se domnivas, ie hraji (pokud 
nijakou hraji) podle Tveho nazoru svatby 
v soucasnosti? 

eim dill mensi, my slim, ze je to do jiste miry 
pfezitek. Rodina mme fungovat bez toho a take 
bezpochyby bezne funguje. 

Vetsinou se berou Iidi z kfesfansky-eh pohnutek 
a pak maji kfesfansky obfad. To jsme my 
samozi'ejme nemeli. Meli jsme kratky- klasieky 
Ufednicky obfad. Oddavala nas myslim 
starostka MniSku. Kdyz nas videla, tak to 
zkrouhla svoje pfedstavy a zknitila na 
minimum, jen s nejaky-mi citatky, ktere nebyly 
aZ tak uplne hloupe a daly se pfezit. 

Jakj ryznam mela osobne pro tebe ? 

Svy-m zpusobem velky-. Nejsou to ale nejake 
definitivy nebo vrchol vztahu s Anickou. My 
jsme si rekli, ze spolu asi nejakou chvili 
vydrzime a asi budeme chtlt rodinu a pnslo nam 
normalni to takto stvrdit. Mozna v tom hdly 
urCitou roli tradiee, mozna se ehteji vic brat 
hoiky, ale myslim ze jsem to vymyslel ja. 

Meta pro tebe ryznam ta konkretni zvolena 
forma? 

No urCite, to bychom se jinak nemuseli brat. 
Tam sio hlavne 0 to, ze Anicka nechtela mit tu 
princeznovskou svatbu jako bile satya tak. Ne, 
ze by mi to nejak vadil0, ale udelali jsme si to 
absolutne po svem i sterna specialnima 
obleckama. Anicka mela takovy- space oblecek, 
trochu rokemoll. Ja jsem sel slusne v kozaku a 
saku. 

Dodatky: 
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Jajsem to nikdy nereSil, jak moe je to nebo neni 
dulezite. Byla to pi'ilezitost se videt. Ja jsem 
videl AnicCinu rodinu poprve v zivote, takZe to 
byia i pfilezitost se seznamit. Anicka uz ale ty 
moje Hi eleny rodiny znala. Ja jsem nikdy moe 
neresil takovY'to naveky. Nebo zmeny zasadni Ci 
pojistku toho vztahu, nic takoveho neprobehlo 
ani jsme do toho stirn ndli. 

Zmenilo to nejak vas vztah? 

Ne a pokud ano, tak urcite k lepsimu. Ale 
nemyslim si, ze by to souviselo primo se 
svatbou. SpiS to souvisi s tim, ze ted' marne 
Bam. Jo a mum nosit prstynek, nikdy jsein ho 
nenosil a je to fakt prima. 

Cohen jako svatebni piseii. 

Prvni panak aZ ve tn v noci. Tu vecerni oslavu 
j sem porM organizoval. 

2B ANNA (29) 

Predstaveni respondenta 

Jmenuji se Anna a je mi 29 let. Kdyz jsem se 
vdavala bylo by 27 let. Mam maturitu. Jsem a 
bydlim v Praze. Pracuji jako administrativni 
pracovruce. 

L Co Ti prvni napadne, kdyi si vzpomeneS na 
s)Joji svatbu? 

Obfad a ze to bylo pozitivni, svitil0 slunicko a 
ze to bylo takovY peknY. 

2. Piemyslela jsi 0 tom, ie se chceS v budoucnu 
vOOt? 

J 0 to urCite. 

Pokud ano, jak jsi si svatbu predstavovala 
v detstvi, dospfvani, rane dospelosti (J 6-20Iet)? 
(prostfedi, hdi, obdobf, inspirace) 

Ja my slim, ze vsechny holky sni 0 svatbach a 
maji takovY ty pfedstavy na zakladce jako 
princeznovske saty a nazdobene polarkove 
dorty. Ale konkretni pfedstavy s konkretnim 
partnerem to ne. Ale jak elovek systematicky 
vnima ty poMdky s princeznami. V dospivani 
priseI potom urCity naraz s realitou, kdy jsem na 
par svatbach byla. Bylo to jeste pocatkem 
90.1et. Nevim jestli jsem mela takovou smillu, 
ale byly to vetsinou dost formalni svatby a dost 
me desilo, ze byly absolutne v rozporu s tou 
moji pfedstavou. TakZe takovY ten pocit, ze 
jsem ta nevesta princezna, ktera si to uziva a je 
to desne romantickY to bylo pfehluseno tou 
organizad a tim, ze to tak wbec romanticky 
nakonec nebylo. A ty nevesty nebyly aZ zas tak 
krasny. Nejhorsi byly ty obedy, stoIy do te 
podkovy a ty proslovy, ktere mely bYt 
duchaplne a nebyly. Clovek se musel chovat a 

tvarit slusne mezi ostatnima, aby je nepomluvili 
ti ostatni pi'ibuzni a vlastne te to nebavi. TakZe 
jsem zacala chap at svatbu, jako dost formalni 
broznou vee a clovek, kdyz je v puberte, tak 
nema nid nic, co je formaInL TakZe takhle ne. 

Menila se pfedstava 0 vhodnem viku ke vstupu 
do manielstvi? 

Ja myslim, ze asi ani moe ne. Ja akorat vim, ze 
na moje 25 narozeniny jsme si delaly 
s kamaradkou legraci, ze kdyz se do 30 
nevdame, coz jsme braly jako takovY meznik. 
tak ze si pronajmeme vag6n od CeskYch drah ~ 
udelame si jizdu "ujizdejici vIak". To bylo asi 
jediny, kdy jsem to nejak trosku v hlave resila, 
ale bylo to pro mne dost vzdaJene. Vzhiedem 
k tomu, ze pak clovek nemel ani toho partnera, 
se kterym by to resil, tak to nebyla pi'ilis aktivni 
predstava. Teprve potom, co jsme se s Jarynem 
dohodli, ze se vezmeme, tak jsem zacala resit, 
j aka ta svatba muze bYt a jestli jina nez 
formalni. 

3. MuieS strucne popsat, jak vypadal Vas 
svatebni den v case? 

To bylo trosku v rozporu s mymi predstavami. 
Uplne si pamatuji, jakjsem vstavala v sest rano, 
protoze u nas byli ubytovani Moravaci, takZe to 
byl pro me brozny narez takhle rano. Klasicky 
pred svatbou jsme meli s Jarynem takove ty 
vypjate momenty. Jaryn nechtel resit nektere 
organizacni veci, kolik hosm, kde budou bydlet, 
ktere z meho pohledu duIezite byIy. Pak jsem se 
oblekla a odjeli jsme do Mnisku pod Brdy. Pak 
jsme s Jarynovo maminkou zacali pit slivovici a 
pak uz to mam takory trochu ne pod mlhou, ale 
uz to bylo takove uvoinenejsl. 

V cem se nejvice lisily dfivejsi pledstavy, pIany 
a pozdijsi reaUta? 

To je zajimavy, ale me pfekvapiIo, ze to bylo 
takove uvoinene a co nejmiii naplanovane. Ja si 
myslim, ze eim presnejsi mas ten scenar, tim vic 
te jakakoliv odchylka muze rozhodit. My jsme 
vedeli, ze to chceme mit co nejmiii formalni, ze 
teda ueelem nebo jednim z tech bodu je to, 
abychom si rekli to ano. Ale ze je jedno jestli 
bude prset nebo svitit slunicko, je jedno jestli 
veci kolem je jedno jestli budou takovY nebo 
makovY. SpiS tomu cIovek necMva voIny 
prubeh a ceka co pnjde. Zakladni je, aby 
probehl ten obfad a aby to bylo co nejrychlejsi a 
co nejmiii trapny. Pak, ze bude pohosteni pro 
rodinu v centru Prahy, to cele zarizovala moje 
maminka. Jarek to nechtel moe planovat, ale 
chtel, aby to probehlo a v khdu bez nejakYch 
kfeci. Da1Sim bodem bylo potom vecernf 
mecheche s kamarady na Parukarce. Tam toho 
starani bylo asi nejvic, aJe diky uzasnym 
kamaradum jsme se tech organizacnich veci 
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z?avili a hezky tim propluli. Nemeli jsme 
mkoho, kdo by to pnmo organizoval, ale asi 
n;ame stesti na lidi, kterymi se obklopujeme, ze 
S1 kaidy nasel svoji ulohu. A myslim, ze to bylo 
pro ty lidi i prijemnejsi, ze se muzou neceho 
ujmout ~ by-t tak soucasti toho procesu. 
Nakonec Jsme ty funkce ani nemuseli pridelovat 
a pokud jsme nekoho pozadal~ tak bylo jasne, 
ze ho tim neobtefujeme. Vsechno se resilo aZ na 
miste. Jedine, co bylo jasne, ze vedle Parukafky 
bydli moje sestra, takZe nam pomahala 
s odvozem a tak. 

KoZik tam bylo lidi? 

Jei nevim. Vubec nemam pi'ehled ... Na obradu 
mohI? by-t tak 60 lidi, no urcite nejmene 20 jen 
z rodmY:,Na pobosteni byIo 30 lidi dohromady, 
20 z mOll a pak my a svedci, no byIo to takove 
disproporcni ... Na Parukafce nebyia rodina ale 
zase spousta kamaradu, kten neby Ii na obradu. 
Ale bylo to takove pruchozi, stndaIi se tezko 
fict, tak kolem 50. ' 

Je neeo eo, pokud bys mela tu momost, zmenila, 
udelala jinak? 

No, ja nemam v planu se podruh6 vdavat a ani 
nechci, ale pokud bych mohla udelat takovy- ten 
zpetne a mohia neco udelat jinak, tak bych 
mozna vic vahala, jestli to vse absolvovat 
v jeden den. Ma to samozrejme jiste vy-hody, ale 
take hodne nevy-hod. 

Jediny, co bylo hrozne nepfijemny byla ta 
pozo~ost, ja jsem treba rada ve spolecnosti, ale 
tady Jsem byla skoro 24hodin pod palbou a 
drobnohledem. Jedine misto, kde jsem byla 
alespoii na chvili sarna byl zachod, ale jakmile 
jsem vylezla yen, takjsem byla zase obklopena. 
Ono je to jiste miry pfijemny, ale tady to bylo 
od sesti hodin od rana a to uz je ten clovek fakt 
hodne ztrhany. Ia jsem si pak na Parukafce 
musela davat kolecka v parku. Jak mam 
vsechny ty lidi rada, tak tady uZ jsem fakt 
potfebovala by-t chvili sarna. TakZe by mozna 
bylo lepsi to udelat pro kamanidy ve velkym aZ 
ten dalSi den a v den svatby udelat spiS neco 
komomejsi!t0. Ale zas tak nutne bych to 
nemenila. SHena byla ale ta pozomost, jak uz 
jsem v 6 vstavala, tak vedle budouci tchyne. 
Vsichni te naZehluji a sleduji a pak to cely den 
jede a neni ani chvilka se nadechnout. 

4. Jak se do pfiprav a realizace zapojil partner? 

Jei mysHm, ze on to proste nesnasl. On si me 
bral, protoze vedel, ze za nej ty veci vyfidim. 
On nerad planuje, nerad organizuje. Pamatuji si 
tenjeho oblicej, kdyz jsem se ho na neco ptala a 
on 001: JeziSi, ja nevim ... ". Ja my slim, ale ze 
to neni 0 nas dvou, ale je to spiSe 0 chlapech a 0 

zensk~'ch. Ten chlapa to vnima v t6 mozaice a je 
mu jedno, ze nemaji, kde spat a je jedno, ze 

~ema~e auto. ,To jsou pro nej detaily, ktery, ale 
zenska za detally nepovafuje. 

Myslim, ze oba zpetne vnimame, ze se mim ta 
~vatba podanla a ze se nam podarilo to, 0 co 
Jsme opravdu stali, aby to bylo co nejmene 
komplikovane a formalni a vyhnuli isme se 
tomu zklamani. J 

5.Jakou roli se domnivas, ie hraji (pokud 
nijakou hraji) podle Tv£iho n6zo~u svatby 
v soucasnosti? 

Ja asi zacnu u toho, co to znamenalo pro mne. 
Po me to byla oslava toho vztahu. Ja jsem si 
v tom vztahu pi'ipadala zakotvene a kdyz ti to 
hodne sedne, tak si chces sterna lidmi na to 
placnout. Oslavit to aunt si to. Neco jako 
oslava narozenin. Ale samozfejme se tim resi i 
ty majetkovy- a majetkopravni veci. Pro nektere 
lidi to muze hrat i spolecenskou roli. Porad je to 
tak, ze spousta lidi vnima spatne souzitf na 
hromadce. A kdo je man.zel a kdo manZelka. 
Takhle si myslim, ze to u nas neni. 

Ia si treba do dneska neuvedomuji jestli jsem 
slecna nebo pani, tim spis, ze jsem si nechala 
svo~e j~eno. UrCite ale nektere pary tim maji 
pOClt, ze tou svatbou neco stvrdi, jako by tim 
tfeba chteli resit nejak6 problemy, ze pak je ten 
rozchod tfeba tezsl. Tak jako komplikovat si 
eventue1ne budoud rozchod. Pak se muzou 
mlatit tema panvickami po hlave. Nic dalsiho 
mi nenapada, ale urCite mi neco duleziteho 
vypadlo. Nekdo to vnima take jako formalni 
za.lezitost, ze tfeba planuje deti a chce je, ale to 
treba u nas nebyla priorita, ale zpetne jsme radi 
ze jsme se vzali, nez jsme si Barn pofidili, al~ 
asi by to slo i bez toho. 

JakJi ryznam mela osobne pro tebe ? 

Oslava toho vztahu. U nas to myslim, neplnilo 
ani tu formalni roli. Dost casto se lid6 berou 
take pod urcitym rodinnym tiakem, ale u nas by 
si to nasi spis nedovolili a jsem rada, ze to 
takhle mame. U nas to melo ten oslavny 
charakter. Ja tfeba nesnasim svoje narozeniny. 
Neumim je siavit. Vzdycky mam fobii, ze tam 
nikdo neprij de nebo, ze se lidi nebudou bavit. 
Pro me byla svatba pfilezitost, jak si uZit 
nejakou oslavu, ktera sice je 0 mne, ale ne 
upine. 

Zmenilo se u tebe neeD po svatbe. 

Ja myslim, ze ne. Zustala jsem Smetanova, 
chvilku jsme meli doma hodne jidla. Nemyslim 
si, ze by se neco menil0. Milnikem byla aZ tady 
Bara. 

VJiznam fomlY? 

Ano mel, ja jsem tfeba zpetne docela pysna, to 
je mozna siine slovo, ze se nam to podafilo 
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zorganizovat. Kdyz si treba zpetne prohliZim 
fotky, tak z nich sala hrozne piijemna a 
spokojena llC'!.lada. Neni to nejaka velka slava 
nebo euforie. Sviti tam tak hezky slunick6, je to 
takory pi'irozeny a nenasilny. I rodice vypadaji 
tak spokojene. Myslim, ze je to vee, ktera se 
nam opravdu povedla. My jsme to meli venku, 
Jaryn by to mel moim'!. radeji v nejak€&m socrel 
salu, ale tohle byla moznost, jak to celkem za 
lacino a blizko Prahy mit. My jsme radi, ze to je 
misto, kam se treba budeme mit moznost jezdit 
divat, treba s detmi na rylety. Aby to nebyl0 to 
takory tak tady v tom sale na Praze 5 jsme se 
deti vzali. Aby to bylo misto, kam se muzes 
vracet kdykoliv a pi'iporninat si oslavu toho 
vztahu. Aby to nebylo jen pro ten jeden den. No 
a ten MniSek mis napadl, protoze hrozne radi 
jezdime na rylety na Brdy. My jsme byli docela 
prekvapeni, ale oni tam maji normalni oddiivaci 
misto. A take nas mile pi'ekvapili tim servisem, 
na to, jak je to blizko u Prahy a ze je to docela 
levny. 
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3A PAVEL (40) 

Pfedstaveni respondenta 

Jmenuji se Pavel, v soucasne dobe je mi 40 let a 
kdyz jsme se zenil tak mi bylo 35 let. Vzdeltmi 
vysokoskolsk6. Pracuji pro mezinarodni 
spolecnost jako obchodni manaZer nebo 
vedouci. Vedu tYm lidi. Bydlim v Praze na 
Barrandove a pochazim ze Susice. 

1. Co Ie prvni napadne, kdyi si vzpomend na 
svoji svatbu? 

Pfijemny den s velmi hezky-m pocasim s ve1mi 
slusnou atmosferou ... a v pameti mi utkvelo, ze 
jsem pfed tou udaIosti byl velmi nerv6zni a 
obaval jsem se toho, ale ten den byl naprosto 
fantasticky diky tomu, ze moji mailZelce se to 
taky moc libilo a bylo to podle nasich predstav. 
Takze velmi pozitivni den. 

2. Pfemyslel jsi 0 tom, ie se chcd v budoucnu 
oienit? 

UrCite ano 

Pokud ana, jak jsi si svatbu pfedstavoval 
v detstvi, dospivani, rane dospelosti (16-20Iet)? 
(prostfedi, lidi, obdobi, inspirace) 

Vubec. V puberte jsme nad tim wbec 
nepremyslel ani jsme si to nijak nepredstavoval. 
Zacal jsme nad tim premyslet, aZ kdyz jsme byli 
s Martinou 4 nebo 5 let, ze bych chtel ten vztah 
nejaky-m zpusobem zlegalizovat. Ale v puberte 
nebo dospivani fakt ne. 

Apozdeji? 

V dobe, kdyz jsem byl na vysce, tak se tady 
udaly velk6 spolecensk6 zmeny, takZe ty cesty a 
myslenky se rozjely uplne jinou cestou. Za 
minuI6ho rezimu byla svatba jakysi uzus pro 
vetsinu spolecnosti. Kolem 20, 25 let jsem 0 

tom wbec nepremyslel. 

Menila se pfedstava 0 vhodnem veku ke vstupu 
do manielstvi? 

Mel jsem to spiS tak, ze aZ se clovek usadi, rna 
nejakou jistou praci, ma jiste z{lzemi a kde 
bydlet, tak to braje urCite vYznamnou roli. Pro 
me je dulezite mit praci, ktera mi bavi a 
napliiuje. Bez toho zazemi se domnivam, ze je 
nerozumne se zenit nebo dokonce plodit deti. 
Z meho pohledu. 

A bylo to tak vidycky? 

Na to ti nemuZu upIne odpovedet, protoze kdyz 
jsme treba nemeli ten byt a to zazemi, tak jsme 
tfeba 0 tom diteti a svatbe nepremYSlel. Tille 
ty uvahy prisly aZ v pozdejsim veku. 

Nemel jsem to nejak nalinkovany jako 
v Basnikach svatba-dovolemi-dite, ale proste to 
vypIynuio. Vyplynulo to tim, ze mam skvelou 

zenu a ze jsme zjistili, ze k sobe patfime a ze to 
nebude jinak. Tak to byl ten hlavni duvod a 
duvod toho iniciacniho procesu s tema 
prstYnkama. "A vezmes si me? A ja bych si te 
chtel vzit." Ale hlavni impuls bylo to, ze jsem to 
citil nekde uvnitr, ze by byio dobry to udelat, ze 
by to bylo spravny a ze k sobe patnme a ze uz 
nechceme zit pouze na bromadce. 

3. Muzd strucne popsat, jak vypadal vas 
svatebni den v case? 

Zacalo to tak, ze jsem vezl man.zelku k holiCi a 
na jizni spojce jsme chytii zacpu s cimz jsme 
nepocitali. Zacalo se to tedy odvijet trochu 
v casovem presu. Holicku jsme pfivezli k nam 
do bytu, kde uz byli pnbuzni, ktefi byli mozmi 
nerv6znejsi nez my. V tu chvili to ze me spadlo, 
kdyz jsme vi del, ze jsou nerv6znejsi nez my 
budoud man.zel6, tak jsem se spiS snaZil 
uklidiiovat ty ostatni, to bylo, kdyz holicka 
cesala Martinu. Pak uz pnsla oblecena a hrozne 
ji to sluselo. Pak jsme jeli asi 200km na 
Klenovou, coz je takovY brad a obec bliiko u 
Klatov. Bylo knlsne pocasi a bylo to takovY 
v pohode, lepsi nez jsem cekal take diky tomu, 
ze ze mne spadla ta nervozita, takZe to bylo moc 
prijemny, jak to prostfedi, kde byl ten svatebni 
den i pak obed . Takze na ten den mam opravdli 
super vzpominky. A doufam, ze to tak vnima i 
moje zena a vsichni pozvani hoste. 

V cem se nejvice lisily dfiviijsi pfedstavy, plGny 
a pozdejsi realita? 

No urcite. Bylo to to, ze jsem se fakt bal a byl 
nerv6zni, ze tam bude nejary konflikt mezi 
pl'ibuzenstvem nebo, ze to nedopadne podle 
nasich predstav. Nakonec to ale dopadlo uplne 
fantasticky a vsechno bylo fajn. TakZe lisilo se 
to, ale v tom pozitivnim slova smyslu. Lisilo se 
to v tom, ze tam nebyla ta nervozita, ale na 
druhou stranu to nebylo pi'ilis upjate. 

Je neeD co, pokud bys mel tu moinost, zmenil, 
udilal jinak? 

To je otazka, na kterou asi neumim odpovedet. 
Vetsinou chces zmenit neco na zaklade nejak6 
dalsi zkusenosti a vzhledem k tomu, ze ja mam 
tu zkusenost jenom jedinou, tak nevim, co bych 
zmenil. Ale myslim, ze asi ne. Takhle jsme to 
ani nerozebirali a myslim, ze kdyby tam neco 
takoveho bylo, tak bychom to asi pozdeji resili. 
Jak ta skladba tech nasich kamaradu, tak 
pfibuznych byla tak v pohode, ze tu otazku neni 
treba resit. 

4. Jak se do pfiprav a realizaee zapojil partner? 

My jsme to planovali hodne dopfedu a vybirali 
jsme to misto, kde to probehne. Dostali jsme tip 
na tu Klenovou a jeli se tam podivat. Tam se 
nam to moe libilo a zacali jsme na tom pracovat 
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spoleene. A co se tyee pfiprav toho konkretniho 
cine, tak se Martina starala, aby byla spn'tvne 
obleeena, nalieena a ueesana. Ale predtim jsme 
to i'eSili, aby to bylo prijemny, jednak pro nas, 
ale take pro hosty, nase rodice pnjemny den. 

Jak si mysliS, ie celou situaci vnimala? 

Ja samozi'ejme nevidim do vsech koutkU jeji 
duse, ale jak na me pusobila ten den i po svatbe, 
tak si myslim, ze to vnimala velmi dobi'e a ze si 
to uzila. Itt mysIim, ze tam byly podobne obavy 
jako u me, takova ta nervozita a ty tlaky, ktery 
na ni byly. Ale muj dojem je, ze si to uziIa, ze ta 
nervozita neprekroeila mez. 

JpNpravy? 

My jsme ty pnpmvy nijak nekomplikovaly. 
Bavili jsme se 0 v)rberu hosm, nekde jsme se 
potkali a nekde ne, takZe tam byly nejaktS 
kompromisy, ale nemyslim, ze by ty pi'ipravy 
byly pro nas frustrujici. UrCite tam nejaka 
energie vlozemi byla, ale ze bychom se nad tim 
trapili, jestii pozvat toho nebo cnoho ... 

5.Jakou roli se domniwis, ie hraji (pokud 
nejakou hraji) podle Tveho nazoru svatby 
v soucasnosti? 

MysHS tim, svatbu jako svatbu, primo jako ten 
wedding day? Kdybys se mi zeptala na vstup do 
man.zelstvi, to bych asi odpovedet umel, ale 
jakou roli hraje svatba ... Jedine co mi napada, je 
ze se treba rodiny obou partneru vice poznajL 
Jeste to take muze bft jakysi dar, pro rodice, 
kten te vypiplaIi a ze se tam par tv)rch 
kamaradu opije, ale vetsi ulohu ve spolecnosti 
bych tomu neprik1<idal. Ja myslim, ze ulohou ve 
spolecnosti je to, ze dva lidi spoji svoje osudy 
pravne, to vnimam jako dobre. Ale svatba, to je 
kdyz to prezenu par minut, kdy si reknete Ano a 
Ano. Vidim to tak, ze se potkaji dye rodiny, 
ktere se pfedtim neznaly a muzou od te chvHe 
rozehrat nejake dalSi vztahy. 

Svatba ve smyslu vstupu do manielstvi? 

Pokud se svatba nepovede a jsou tam nejake 
konflikty nebo hodne velka nervozita, tak to 
mme ten par nakopnout negativnim smerem. 
Nebo ze si proste nesednou rodiny nebo ze 
zacnou hovont do problemu toho paru. TakZe 
v nekterych pfipadech se to nemus! odvijet 
uplne dobi'e. Neni to ale moje zkusenost, to je ja 
se domnivam, ze by se mohIo stat. 

Jakj; vj;znam mela osobne pro Tebe? 

Velk)r, ja jsme mel potfebu, aby ten nas vztah 
mel nejakY vyssi zaklad. Uvedomil jsme si, ze 
bYt spolu oddan je vic nez jenom spolu zit. To 
pro mne rna veIky vYznam. 

My jsme to planovali talc, aby to bylo pJ'ijemny 
pro nas, ale i pro ostatni ueastniky svatby, 

vcetne toho prostredi. To si myslim, ze se 100% 
splnilo. 

Dodatky: 

Pi'idal bych do seznamu trych otazek. Jaka byla 
svatebni noc? Pohledu na ten svatebni den je 
urCite vic a jsou urCite lidi, kten ji vnfmaji 
odlisne. Nekdo hloubeji, nekdo spise jako nutne 
z10. 

3B MARTINA (30) 

Predstaveni respondenta 

Jmenuji se Martina, je mi 30 let, kdyz jsem se 
vditvala, bylo mi.. .24 no bylo to v roce 2002 
takZe ... 25 let. Bydlim v Praze na Barrandove a 
puvodem jsem zKarlovych Vam, ale vPraze 
ziji uz 10 let. Srdcem ale porad jeste citim, ze 
mi to Vari'l tahne. VzdeItmi mam stredoSkolske 
a pracovaia jsem jako asistent prodejniho t)rmu 
pro farmaceutiekou spoleenost a momentalne 
j sme na materske 

1. Co Te pnmi napadne, kdyi si vzpomenes na 
svoji svatbu? 

Co me prvni napadne? .... hezkY okam.zik 
v mem zivote. Pozitivni den, neco takoveho. 

2. Pfemyslella jste 0 tom, ie se chces 
v budoucnu vdtitloienit? 

Ano, vzdycky. 

Pokud ano, jak jsi si svatbu piedstavoval/a 
v detsM, dospivimi, rane dospelosti (16-201et)? 
(prostfedi, lidi, obdobi, inspirace). 

V detstvi urcite takovy ty saty hezky, ze to bude 
hezky den a vsichni budou siastny. A v obdobi 
dospivani a dospelosti jsem to uz brala talc, ze 
najdes toho cloveka, se kterym je ti dobre a ze 
ten den, ta svatba to tak nejak potvrdi. Neni to 
neeD, eim bych nejak zila, ze bych se musela 
vdilvat, ale spiS takove zavrseni toho, ze je ti 
s nekYm fajn. 

MeJy ty pfedstavy nijakou konknitni podobu 
jako prostfedi, lidi, misto, obleceni ... ? 

Pfedstavovala jsem si malou svatbu jen ve 
etyfech lidech a jeden den si z niceho nie 
rekneme, ze se vezmeme a pujdeme se vzit. 
Jelikoz to ale udelala meho tehdy jeste pfitele 
sestra, tak jsem si rekE, ze bychom tim ublizili 
obema rodicum, tak jsme nakonec meli 
klasickou svatbu, ale pole mych pfedstav to 
uplne nebylo. 

lnspirovaly ie tleba pfedchozi zkusenosti se 
svatbami, je neeo co se ti na nich libilo nebo 
naopak nelfbilo. 
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Ja jsem predtim byla na nekolika svatbach treba 
na Morave, kde jsme meli pfibuzny a to byly 
svatby treba 0 100 Iidech a to se mi nelibilo. 
Nikdo se tam s niIcym poradne neznal a byl to 
spiS jak pies nez svatba. Potom jsem byla na 
nekolika svatbach v okruhu nasich kamaradu a 
ty vetsinou meli klasickou svatbu: obed pro 
rodice a nejblizsi a pak veeer pro kamanidy 
treba prase. To se mi treba libilo, ale byl to 
porad typ klasicky svatby. Ja jsem si praia 
jinou, takovou malou, aby to bylo jen 0 nas 
dvou, ze si ten den uzijeme jen my dva. 

Menila se pfedstava 0 vhodnem veku ke vstupu 
do manielstvi? 

Ja nejsem takovej ten klasickej typ, ze bych si 
vzdycky i'ikala, ze se musim vdM nebo, ze to je 
nt~CO super nebo jistota. Ja jsem treba potkala 
pi'itele, ktery byl moc pi'ijemny a fajn, mela 
jsem ho rada a chtela jsem s nim zit, ale svatba 
pro me nebyla ten nejdulezitejsi bod. Pro me 
byl0 du1ezity, ze si spolu rozumime, ale nemela 
jsem, ze se musim vdat nebo tohleto. Ia jsem 
pi'edtim nez jsme se domluvili na svatbe byla 
poZildana 0 ruku asi dvakrat nebo ti'ikrM. Ia 
jsem to nebrala, ze se musim ted' vdM, abych 
tomu dala korunu. Tou svatbou se nie 
nezmenilo, mela jsme pocit, ze je to poi'ad 
stejny. Nikdy jsem nemela, ze bych se 
v neja:kym veku mela vdat. 

3. Muies strucne popsat, jak vypadaZ Vas 
svatebni den v case? 

No my jsem si vybrali trochu logisticky naroeny 
den, protoze jsme si vybrali misto jinde nez 
marne trvale bydliste. TakZe ve 12 hodin jsme 
meE b,Yt , kolik to je asi 8{) nebo 90 km od 
Prahy. TakZe jsem rano v 6 vstavali, abychom 
jeli k holici, ale byla zaepa na jizni spojee, takZe 
jsem ve finale mel a na pripravy asi 20 
minut.Ani jsme nestaeili nazdobit auto, ale me 
to nejak nevadilo. Jela jsme nakonec 
s kamaradkou autem, kterym vezla den predrim 
prarodiee ze zahrady, takZe tam byly brambory 
a jeSte zbytky hliny, ale ja jsem byla rada, ze 
jedu s holkama. Po eeste jsme jeste zdobili auto. 
Asi za 2 minuty 12 jsme pnjeli na Hrad 
Klenova, kde jsme meli obrad. Bylo to doeela 
naryehlo, ale musim fiet, ze to bylo nakonee 
pi'ijemnY. Bylo to krasny prosti'edi, krasna 
zahrada, knisny den a miIi lidi. Ja j sme si fikala, 
ze se nebudu stresovat tim, jak se kdo bavi a 
proste si to uziju. Mysllm, ze se to celkem 
povedlo. 

Obrad jsme meli na ty Klenovy, kde byl i obed 
a potom jsem se vypravili, protoze jsme ehteli 
b,Yt na Sumave, tak do jednoho sumavskeho 
penzionu, kde byla vecere a jako oslava. Bylo to 
v podhradi hradu Kasperk. 

V cem se nejviee lisily dfivejsi pfedstavy, pkiny 
a pozdejsi realita? 

No urCite. Ia jsem mela pfedstavu, ze ted' se 
vdavam a vsichni kolem musi b,Yt si'astny a 
radostnY. Ta realita je potom takova, ze jsou 
tatn lidi, ktery se treba vUbee neznaji a nemaji 
treba uplne miladu, ze se ted' budou bavit. To je 
ta predstava, ze to tvlij velkej den a kazdem se 
must skveIe bavit a musi b,Yt sranda. Najednou 
ale zjistiS, ze to po tech lideeh nemuzes chtlt a 
ze kaZdy rna ty oeekavani jiny_ Pochopila jsem 
to ale spiS a.Z kdyz jsem byla na jiny svatbe, ze 
se nemum upIne bavit, kdyz ty lidi vsechny 
neznam a b,Yt rozjasana. SpiS se tak bavis 
potichu. 

Je neeD co, pakud bys mella tu moinost, 
zmenilla, udelallajinak? 

No UTCite bych nejezdila mimo mesto a udelala 
to nekde pobJiz a znovu flkam, ze pokud bych 
tu momost mela udelala bych to ve ctyrech, me 
to pi'ijde nejlepsi. 

4. Jak se do pfiprav a realizace zapojil partner? 

Ma pocit, ze jsme to vsechno dMali dohromady 
nebo spiS nemam pocit, ze byeh vic veci delala 
jii Nejak pfirozene vyvstalo, ze ka.ZclY dela! 
neeo. Nejslozitejsl asi by1 ryber mista. To jsme 
si vzali dovolenou a objizdeli, kde by se nam to 
libilo. Chteli jsme b}ri co nejblize Sumavy a pak 
nam jedna kamaradka poradila Klenovou a tam 
to na nas okarnZite dyehlo. A co se tyee vseho 
ostatniho, tak prst,Ynky i ty nase predstavy se 
nejak prolinaly. My jsme si nejak rozdeliE role 
a ka.zdY se zapojil 

Jak si mys!is, ie celou situaci vnimal? 

Jfl myslirn, ze dobry. Nebylo to nic stresujiciho, 
my jsme to ani neprozivali nejak do detailu. 
Moe nam pomohla jeho maminka, ktera pekla 
cukrovi a ta to brala hodne vazne. Jinak myslim, 
ze to bral tely v pohode. 

5. Jakou Tali se domniwis, ie hraji (pokud 
niijakou hraji) podle TVl3ho nazoru svatby 
v soucasnosti? 

Pfijde mi, ze uZ to neni uplne jako dnv, ze lidi 
spolu treba zijou a maji deti a nevnimaji tu 
svatbu, ze to je neco, co must b}rt. AJe jsou i 
typy, kterym to pomuze, ze to zaenou brat 
vazneji. No kdybyeh mela rnluvit pfimo 0 tom 
obradu, tak kdyz si vzpomenu na tu pani ... ja 
jsme si mysle1a, ze to bude neeD mileho, ale 
bylo to hrozne formruni. AJe byla jsem i 
kamaradce, ktera to meIa na Staromestsky 
radnici a ta to mela jeste horsl, to bylo honem 
honem a za 10 minut daISi. Takhle bych si to 
nepredstavovala, to bylo hrozny. 

Jakp vfmam me/a osobne pro tebe ? 
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Pro me to bylo takory zavrseni toho vztahu. 
Potvrzeni, ze toho cIoveka, ktereho jsme si 
vybrala do zivota, tak ze s nim chci bYt a zalozit 
rodinu. A myslim, ze jsem dala partnerovi, 
ktery se chtel brat vic nez ja, jistotu, ze s nim 
chci b-yt. Pro nej to myslim, bylo dulezitejsi nez 
pro me. ByIo to takove pi'irozene, nebylo to talc, 
ze by ten den se neco utlo, bylo to v pohode a 
fajn. Spoustu veci bych tfeba udelala ted' jinak. 
Nekupovala bych si svatebni satya nedelala ty 
pi'lpravy, udelala bych to jen pro nas dva. Ti'eba 
bych se vzala nekde jen s baglem. Nelpela bych 
na to abych mela udelany vlasy a tak ... pak bych 
tfeba za tyden udelala nekde prase a pozvala 
vsechny lidi a oslavila to. 

A tehdy to pro tebe nebo te bylo diileiiry? 

Nebylo, ale vypadalo to, ze mame tu klasickou 
svatbu hlavne to bylo kvtili tem rodicum, tak 
jsme si teda nejaIcy saty vybrala. 
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4A RADEK(30) 

Predstaveni respondenta 

Jmenuji se Radek a je mi 301et, kdyz jsme se 
zenil, tak mi bylo 24 nebo 25, to si musis 
spocitat. Poehizim z Plzne a ted' bydlim na 
Melniku, ale dlouho jsme ziJ v Praze. Pracuji 
jako marketingovy mana.zer v jedne eestovni 
agenture. 

1. Co Te prvni napadne, kdyi si vzpomend na 
svoji svatbu? 

Pocit stesti, pohody a klidu, to je asi tak 
vsechno. 

2. Premyslel jsi 0 tom, ie se chces v budoucnu 
wMtloienit? 

Jo, hned okamiite, kdyz jsem potkal svoji 
drahou polovicku, tak jsme si i'ikal, ze si ji 
jednou vezmu. 

Meiy OJ pi"edstavy nejakou konkretniformu? 

Ne, to nechavam na Zene. 

Pokud ano, jak jsi si svatbu predstavovalla 
v detstvi, dospiwini, rane dospe/osti (l6-20Iet)? 
(prostFedi, lidt, obdobi, inspirace). 

Ne to ne, wbee jsem to neresil. 

Menila se pfedstava 0 vhodnem veku ke vstupu 
do manielstvi? 

Ani ne jako, ja jsme vMel, ze s tou zenskou 
chci jako zit a aZ to jednou pnjde, tak ona mi 
rekne jako kdy, tohle jsme nei'esi1. 

3. MIlzes strucne popsat, jak vypadal Vas 
svate bni den v case? 

Bylo to 19.7.2001 (diva se na prstynek) 

Cela svatba byl jeden velkej mumraj, hrozneho 
hemieni, stresu, ale zaroven pocit stesti pohody 
a klidu. Rano se nejak vstalo, zena se 
pfipravovala se svYma kamoskama, pak jsme se 
oblik, pnjelo pi'ibuzenstvo, nazdobili se auta, 
tuMm, ze kolem 11 jsme odjizdeli od baraku. 
Pak jsme pnjeli k Libenskemu zamecku, tak 
probehla svatba v klidu v mim v pohode, az na 
to, ze se moje segra nekde zapomntila a mel a 
docela honicku stihnout moji svatbu. Vzali jsme 
se, coz bylo hezkY, ten obrad byl hezkej, fotky 
z toho potom taky. Moji zene to moe sluselo. 
Pak jsme odjeli na hostinu nebo spiS takovej 
mens! obed, tam jsme se najedli, pokecali, 
vypoklonkovali vseehny pi'ibuzny ... a tusim, ze 
v sest nebo v sedm jsme doma oba dva padli 
v kuehyni, respektive ja a moje draha polovicka 
uplne zmozeny, oblezeny svatebnima darama a 
mali j sme, tak a konecne to mame za sebou. 

V cem se nejvice lisily dNvejsi pfedstavy, plany 
a pozdejsi reaUta? 

Byl a to zasadni, ja jsme si nikdy predtim 
nepfipoustel, ze by tam mohl b)rt takovej stres a 
nakonee by!. Protoze si 0 sobe myslim, ze jsme 
clovek hodne splaehovaci a malo kdy si ten 
stres pi'ipoustim, tak ta svatba byl doeeia ve1kej 
nap or, kter)' jsme ale zvladii v pohode. Necekal 
jsem ho, neehtel jsme si ho pripustit, ale stejne 
tam byl. 

Je neeD co, pokud bys meIla tu moinost, zmenil, 
udelal jinak? 

Asi ne, ja jsem by1 s tou svatbou spokojenej. 

4. Jak se do pfiprav a realizace zapojil partner? 

No ona to eele zai'idila, ja jsme s tim nemel 
zadne zarizovani, jenom jsme se ji ptal, jak to 
postupuje a hlavne ona si to udelala k obrazu 
svemu a ja si myslim, ze by to tak melD b)rt. 
Kdyz ehtela s neCim pomoet, tak jsme ji 
pomohl, to jo. Ona ale tou svatbou zila, takZe si 
to pi'ipravila jak ona ehtela a jak ona 
pouebovaia a my slim, ze takhle by to melo b)rt. 

Jak si myslite, ze eelou situaci vnima/la? 

Tak to se musiS asi zeptat ji? 

Ja se ptam tebe, jak si myslis, ie to mela? 

Myslim,ze pro ni to byl do nedavna jeden 
z jejieh nejst'astnejsich dnu v zivote. Pro me to 
bylo spiS, ana marne na to papir, ne ze byeh to 
nejak snizoval, me se ta svatba moe libila, ale 
my slim, ze ta svatba jako takova mela vetsi 
vYznam pro ni nez pro me. 

5.Jakou roli se domnivas, ie hraji (pokud 
nejakou hraji) podle Tveho nazoru svatby 
v soucasnosti? 

Ja my slim, ze dneska se to moe nenosi. Svatba 
je neco eo pro nekoho znamena m6dni 
vYstrelek. Myslim, ze je velmi malo lidi, kten to 
berou tak, ze si opravdu neeD slibi a ma to pro 
ne nejakou podstatu. Muze se net, ze je to 
dokonee i prezitek. 

Jakj ryznam mela osobne pro tebe ? 

Ja jsem hodne rodinny typ, takZe pro me 
ve1kou. 

Dllleiitost zvolene formy? 

Me na forme nezalezelo. Formu si urcovaia 
Marenka a ja jsme jenom ehtel, aby to bylo 
hezkY a prijemny a protoze vim, ze je to 
rozumna holka, tak to bylo hezkJ a pnjemny. 

Zmena v iivote? 

Pro me me. 

Dodatky: 

Na svatbe by meli b)rt vsiehm pribuzni. Svatba 
by mela probihat v rodinnem kruhu, nejen 

108 



nejuzsi okruh a cela rodina. Kdyz uz si dva lidi 
neco slibujou, tak by si to meli slibit sami pred 
sebou, ale mela by u toho bYt i ta rodina. U me 
na svatbe nebyla mama a do dneSka me to mrzL 
Ja jsme se na to prenesl a uz mi to netrapi. 
Nemenil bych to. Vim, ze to bylo jeji svobodny 
rozhodnuti a ja vim, ze stirn nie neudelam. 

4B MARIE (28) 

Predstaveni respondenta 

Jmenuji se Marie, je mi 28 let a kdyz jsem se 
vdiiVata bylo mi 22. Vzdelani mam 
vysokoskolske, pedagogickou skolu, ucitelstvi 
pro prvni stupeii. Povolani tedy ucitelka ale 
momentalne na matel'ske dovolene. Pochcizim 
z Prahy, ale ted' bydlim v Melniku. 

1. Co Te prvni napadne, kdyi si vzpomend na 
svoji svatbu? 

Jak jsem brecela, jako AUk a tatinek meho muze 
mi rekl nervi. 

2. Premfslela jsi 0 tom, ie se chcd v budoucnu 
vdatloienit? 

Jo to urCite. To ja uz jsem mela plan od 
nejakych Ie let, ze se vdam a budu mit deti. To 
ja jsme mela poctive plany. 

Pokud ano, jak jsi si svatbu predstavovalla 
v detstvi, dospiwini, rane dospelosti (J 6-20Iet)? 
(prosifedi, lidi, obdobi, inspirace) 

No, chtela jsem mit bily saty, ale jinak jsme 
nejakY presny plany ani nemela. Teprve aZ kdyz 
jsme to opravdu planovala, tak jsem vybirala, 
kde to bude a jak to bude, ale nejaky sny, ze 
treba v Ietadle nebo na lodi nebo tak to ne, 
wbec. 

Predtim jsem byla asi na jedne nebo dvou 
svatbach, ale jenom na tom obradu ne uz potom 
na ty hostine. Ale nejak zasadne mi to 
neinspirovalo. Kdyz uz jsem to potom opravdu 
planovala, tak jsem se v tom hiiacala a hledala 
jsme si na intemetu, jak rna svatba vlastne 
vypadat. To aZ ted' srovnavam s tou moji, ze 
byla nejlepsi, protoze vsechny moje kamanidky 
se vdavaly aZ po me. 

Meniia se predstava 0 vhodnem veku ke vstupu 
do manielstvi? 

No my jsme si to S Radkem naplanovali, ze aZ 
dostuduji. Jemu se do toho pak nechtelo, ale ja 
jsme ho do toho dokopala, ze jsem dostudovala, 
tak Marik naklusej. Tille jsem se vzdycky 
chtela vdavat po vejsce. 

3. MuieS strucne popsat, jak vypadal Vas 
svatebni den v case? 

Radka jsme vyhnali, ten bydlel tu noc predtim u 
tety. A se mnou tu byla pres noc kamaradka, 
ktera mi sla za svedka. Rano jsem sly potom pro 
kytici, udelaly jsem S1 takovy- beh pro kytici, 
abychom mely dobrou naladu a spadly z nas ty 
nervy. Pak pnsla kamaradka kadel'nice a ta nas 
vsechny nacancala. Oblikla jsem se nalicila a 
pak jsme sesli dohl k popelnicim. U popelnic 
jsme nasedli do tech aut a jeli jsme. MeIi jsme 
svatbu v Libeiiskem zamecku a nekdy kolem 
poledne asi v 11. Meli jsme ji v cervenci, 19.7. 
(diva se na prstJnek). Pak jsme chvilku cekali 
pred tim zameckem. Potom mis odvedli dovnitr 
a vybirali jsme si muziku, teda vybirala jsem ji 
ja, pak se resily obcanky a takovy- veci. Potom 
jsme vlezli do ty obradni sine, oddali nas, pak 
jsem brecela. Potom tam byla ten fotograf a 
bylo strasne dlouhy foceni, ale ty fotky stoji za 
to. Ty jsou krasny. Pak jsme nasedli do aut a jeli 
k nam zplitky do Dejvic na obed. My jsme se 
domluvili, ze chceme tu hostinu mit dost rychle 
za sebou, ze tim nechceme stravit cely den a 
jeste zvat kamarady a ja nevim co. My jsme v t6 
dobe meli hluboko do kapsy, takZe jsme udeIali 
jen obed. Tam byli jen nejblizsi pfibuzny a 
kamaradi. Po oberle j sme 8i dali dort a tim j sme 
tu svatbu zrusili. Pak vim ze mam hrozne 
peknou fotku, ja uz sedim doma mam na sobe 
nataZeny takovy- plandavy- kalhoty a nohy mam 
nahore a jsme mrtvy- doma. To byl svatebni den 
a me se to libilo. 

Kolik tam bylo lidi? 

Na ty hostine asi 15 a na tom obi'adu 0 neco vie, 
ale take ne 0 moc. Me tam prislo navie par tet, 
tak lehce pres 20. Musela bych to spocitat. 

V cern se nejviee liSily dfivijsi predstavy, plimy 
a pozdejsi realita? Je neeD eo te pfekvapilo? 

Pozitivne me hrozne prekvapili v te restauraci. 
Ja jsme stirn chtela mit co nejmiii problemu. 
Oni mi nabidli, ze spolupracuji s kvetinarstvim 
a ze i dort zajisti. Tille ja jsem ani nevedela, 
jak bude vypadat dort ani, jak vy-zdoba a 
v dobrem slova smyslu mi to pak vyrazilo dech. 
My jsme pnsli do tY mistnosti a tam byly tak 
nadherny kytice se sIunecnicema na tech 
stolech. To jsem necekala. 

Je neco eo, pokud bys mella tu momost, 
zmenilla, udeIalla jinak? 

Ja vim, ze to mi treba trochu uniklo, ze se 
deli:lva, ze se na hostine ukazuji ty dary a ctou ty 
pranicka. To mi ani nenapadlo, ze se ma delat, 
To mi bylo pak lito, ze jsme to neudelali, ze 
jsme nepodekovaIi. My jsme si to zhamounili 
domu. 

4. Jak se do pfiprav a realizaee zapoji/ partner? 
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Moc ne, nevim, co ti i'ekl on ... vybirali jsme 
spolu prstynky, to jo. Koupil si myslim i sam 
oblek, ale ja ti mysIim, ze tim to tak nejak 
skoneilo a pak jsme spolecne dohadovali hosty, 
kdo z jeho strany a kdo mu pujde za svedka a 
tak. Jinak to nechal v me rezii. 

Jak si myslite, ie eelou situaei vnimal? 

Ke konci vim, ze byl taky dojatY. Predtim na 
zacatku. On byl smirenej si me chteI vzit, to 
urcite, ale stavel se tak k tomu, jsem ti to slibil, 
tak si dame svatbu. Byl vysmatej jak Ieeo. 
MysHm, ze nemel nejak)r zazitky, ze bude jako 
uvazanem, on si me chtel vzit stejne jako ja 
jeho. Ale to, ze to najednou muselo b:0: v ty 
dobe, co jsme se domluvili, tak ho to na zacatku 
trochu zaskoCilo. 

5. Jakou roli se domniwis, ie hraji (pokud 
nejakou hraji) podle Tviho nazoru svatby 
v soucasnosti? 

Jedna funkce je to, ze ty lidi od sebe tak snadno 
neodejdou. Ma to biok v tom, ze se ty lidi 
museji rozvist a je v tom to papirovani, ale my 
jsme byli s Radkem spolu hrozne dIouho jenom 
bez papiru, ale taky vim, ze rozejit se by byl 
problem. Urcite v tech pravnich vecech. No a co 
me osobne, ze ja se citim lip. 

Je to takova tradice a pro vsechny ty babicky je 
to takove posveceni toho vztahu. Ale pokud se 
nekdo rozhodne, ze tu svatbu nechce, tak si 
myslim, ze to uz v dnesni dobe nema takory 
vYznam, ze uZ to nelli 0 t.Y tradice a dobrej 
pocit, ze to tak rna b:0:. 

Jakj vyznam mela osobne pro tebe ? 

No pro me to bylo stvrzeni toho vztahu, takovY 
to,jo, chce se mnou bejt navzdycky, neni to jen 
tak na hromadce. Chce se mnou mit opravdu 
deti a jen tak z toho nevycouva. Ja to mam 
trosku dany tim, ze jsme spolu opravdu pi'edtim 
byli skoro pet let na ty hromadce, true pro nas 
ta svatba byljen ten papir, ale takovej pi'ijemny. 

Zmenilo se tim pro tehe neeo? 

No me se zmenilo pi'ijmeni. 

Jak snadno si se ho vzd£ivala? 

No docela snadno. On me uz Radek pi'edtim 
provokoval a rikal mi Marikova. TakZe jsem ani 
nepi'emysiela, ze bych 8i nechala svoje. Me se 
to libi. Obcas mi to jeste ted' stava, ze se ale 
pi'edstavuji jako Nemejcova. 

Ale zadnou zmenu to mezi nas nepfineslo. 
Mofua po svatbe na tu chvili, ze ten vztah byl 
takovej ozivenej, byla to na tu chvili. A jeste 
tim, ze jsme pak jeli na tu svatebni cestu, tak 
jsme byli takovY zamilovany a po tech peti 
letech to bylo super. 

Vyznam jormy: 

No v kostele jsme to mit nemohli, protoze jsme 
nevei'ici. No abych si kvUIi tomu delala nejaky 
zkouSky to ne, to mi pnslo hloupy. Nakonec 
jsme to ale v Libenskem zamecku v odsvecene 
kapli meli. No a jinak jsem chtela spiS ten papir. 
No ted' zpetne si uvedomuji, po tech nekolika 
svatbach potom, kde jsem byla, jak jsme meli 
elste nahodou tu svatbu hezkou, jak prosti'edim, 
tak i ta oddavajici byla mila. Potom jsem zazila 
bud' hezk6 prostfedi a sileneho oddavajidho a 
podruh6 obrftcene, takZe nedftm na svoji svatbu 
dopustit. 

Dodatky: 

Jenom jsem si jeste vzpomneIa, ze kdyz jsme 
vylezli yen z bytu k tern popelnicim, jak jsme 
fikala, tak mi pi'iIetl na saty cme1ak, to bylo taky 
takovY krasny. Mame to taky vyfocenY. 

No a jeste svatebni kytka. Jft wbec netusHa, ze 
bych ji mel hazet. My jsme si ji odvezli sebou 
na svatebni cestu a cely tyden v tech horach 
v Tatrach byla nadherna. No a domu jsme ji uz 
nevezli a v tech Tatrach jsme ji pochovali. 
Takie jsme si udelali takovej obi'ad. 
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SA JINDRICH (31) 

pfedstaveni respondenta 

Jmenuji se Jindi'ich a je mi 31 let a zenil jsme 
se, kdyz mi bylo 30. Jsem z Plzne a ziji v Praze. 
Vysokoskolske vzdelani a jsme fyzik. 

1. Co Te pnmi napadne, kdyi si vzpomenes na 
svoji svatbu? 

Vubec nevim. Jificky. Kdyz jsme se brali v tom 
kostele, tak tam byli jificky. To byla takova 
kaple v ramci zamku a dostaly se do ni jificky, a 
jak to byl velky prostor tak pip ali behem 
obfadu. 

2. Pfemjsieila jSie 0 tom, ie se ehees 
v budouenu vdiItloienit? 

Ja jsme se chtel alespoii jednou za zivot zenit. 

Pokud ano, jak jsi si svatbu pfedstavovaila 
v detstvi, dospivani, rane dospeZosti (J 6-201et)? 
(prostfedi, lidi, obdobi, inspiraee) 

To ani ne. Akorat jsem nikdy nechtel vylozene 
lli'ednickou svatbu. TakZe jsme to meli v te 
bY'vale kapli. Ta svatba je pro mne spis to 
veseli. Svatba to znamena manZelstvL 

Menila se pfedstava 0 vhodnem veku ke vstupu 
do manielstvi? 

Ja jsme nikdy neme! zadnou predstavu. KIidne 
se to mohlo stat v 18 nebo v 50. Neni to pro 
mne podmiiiov{mo vekem. 

3. Muies struene popsat, jak vypadal Vas 
svatebni den v ease? Kdy a kde? 

Svatba byla 4.srpna 2006 v Kostelci nad 
Cemymi Iesy asi 20 minut za Prahou autem. 
Zacalo to ... ja myslim, ze jsem byl doma na 
Pohorelci a asi tam pro mne pfijela mama. 
Nevim sice, kde byla wbec Jana, jestli tam byla 
taky a pak odjela ... Pak jsme byli uz jenom 
s mamou a jejim pfitelem a ze jsme me!i dorazit 
do pul druhy do toho Kostelce. Mama 
zafizovala to jidlo, ta kohlcky a tak. To jsme 
braE do auta. Pak jsme dojeli do toho Kostelce. 
No a kdyz jsme tam dojeli, tak byl behem pul 
hodiny ten obfad. Nejdfiv jsme se shromazdili 
na takovY chodbe, prisla urednice s mistniho 
ufadu a n1cala, jak to bude probihat. Kdo povede 
koho a tak. Pak uz byl normaIni klasickej 
prubeh vcetne hudby. Tu nam nabizeI~ ze si 
muzeme vybrat, ale my jsme nejak nebyli 
schopny. Bylo to napul z lenosti, ze se ll(lm 
nechtelo telefonovat a vybirat si z pfiSernosti. 
Na druhou stranu jsme byli liny si neco 
vypalovat. No a kdybychom si neco vypaIili, tak 
bychom zase mohli nekoho urazit. TakZe jsme 
se na to uplne vykasiali. Proslov byl taky 
klasickej, ale ten si teda wbec nepamatuji. Ono 
to melo vsechno hrozne rychlej spact. Myslim, 

ze ve dye jsme meli obfad a byli jsme tam od 
pul, nez jsme dosli ke kapli, pak nez nas postavi 
a pak jsme najednou mali "ano". Ona tam 
chvilku klabosi a poslouchat ty jeji feCi ... no a 
pak to skonCilo, vsichni nam zacli podavat ruce. 
Nejvic plakal tchan a moje matka nO ... a potom 
jsme sli uz asi do tY hospody dole. Tam jsme si 
dali tu svickovou a zlistavali jsme tam aZ do 
vecera. Vecer jsme se vraceIi zpatky do Prahy. 

V cern se nejvice Iisily dfivejsi predstavy, phiny 
a pozdejsi realita? 

Ani ne, mozna aZ post ... tchYne...to jsem 
nepochopil. Ale jinak v postate ne. Ja jsme nic 
zvIastniho necekal. 

Je neeD co, pokud bys mella tu momost, 
zmenilla, udeIaZla jinak? 

Asi bych nemel tu uplavici. Me byIo hrozne zle 
a tn dny jsem nejedl. TakZe, kdyz jsem dostal tu 
polivku s jatrovYma knedlickama a uprostfed 
byl ten jeden velkej, tak jsem wbec nemohl 
snist. A potom ta svickova. No po trech dnech, 
co clovek neji, to byl docela narez. 

Meli jste nejake tradient zryky? 

Jo meli, no kdybych mohl neco zmemt, tak 
bych zrusil ty zvyky. No oni ti tam rozbijou ten 
talif a ty ho pak zametes ... 

Z Ci to bylo inieiativy? 

To bylo z tY hospody. My jsme to 
nedomlouvali, oni s tim sami zacli. Tak jsme 
fikali, ze to teda zvladnem. Pak nam jeste 
uvazali ten obrovskem bryndak a to uz rni jako 
dost vadilo. Jeste, ze po nas nehazeli tu ryzi. 

4. Jak se do pfiprav a realizaee zapojil partner? 

Jana, docela dost. Ji na tom hodne zalezeio. 
Zalezelo ji na tom, co bude mit za obleceni a 
taky abych ja byl pekne oblecenem. To bylo asi 
to nejdUlezitejsi. Ona chtela, abychom vypadali 
co nejlip a 0 to jidlo se moc nestarala. Pak 
musela fesit s tchyni, ze ta svickova neni dost 
dobra. Ale nejvic se starala 0 to obleceni. 

A misto, hosty a tak? 

No s rnistem byl trochu problem. Ja jsem chtel, 
aby to bylo hezkym prostoru. Jana to chtela ve 
svatebni sini v Libni, tam je taky kaple, ale ta 
byla obsazena. No a v te normalni sim to Jana 
mit nechtela. Takze jsme pak jeli jeste asi 60km 
ke Slanymu, kde je nejaky zbol'eny goticky 
kostel, coz nam poradili kamaradi. No ale na 
tom jsme se taky vykaslali, protoze to kdyby 
videl tchyne, tak to by uz nerozdejchala. 

Jak si myslis, ie eelou situad vnimal? 
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Ja nevim. Ja doufam, ze se ji to libilo,ale nejsem 
si jistej. Ani jsme se 0 tom nejak nebavili. Ja 
jenom vim, ze se ji Hbily ty saty. 

Bylo to pro ni tfeba stresujici nebo to brala 
vpohode? 

Stresujici to byIo, hlavne levUli tem rodicum. 
Asi by bylo lepsi kdybychom si to udelali samL 

Takie to bys tfeba udelali zpetne jinak? 

No urCite bychom udeiali nejaky veci jinak. 
Nemyslim, ze by to bylo pffmo bez rodicu, ale 
mozna by byio lepsi, kdybychom si naseti'ili a 
pak to udelali nekde ve Ctyi'ce a nechali na nich 
jestli chteji pi'ijit. Obl'ad bychom udelali 
normalne v kapli, to jsme chteli, ale na to jidlo 
bychom sli mozna jinam a uz by zaleze10 na 
teeh rodicich, jestli jim je to dost dobry nebo ne. 

5. Jakou roli se domnivas, ie hraji (pokud 
nejakou hraji) podle Tveho nazoru svatby 
v soucasnosti? 

Obl'ad samotny a svatebni den? Myslim, ze 
pokud clovek nepatl'i k nejake komunite, kde to 
ma vy-znamnou roli, tak je to uplne jedno. Kdyz 
je clovek kl'est'an, muslim, nebo zid, tak si 
my slim, ze to ma vetSi vahu. Ale jinak je vcelku 
jedno, jak to probehne. UrCite je dobry, aby to 
byIo pl'ijemny. 

Do mamelstvi nemuzes vstoupit bez svatby. 

Nebo proc pofadaji svatbu? 

No proc pol'adaji svatbu, kdyz nikam nepatl'i, to 
fakt nechapu. Asi jenom, aby to bylo hezky a 
aby mel nejakY hezky zazitek. 

No a vstup do mamelstvi, to je podle me 
dulezity. I kdyz j sem se zenil, tak j sme mel 
poeit, ze je to dulezity. Ze bych nechtel by-t cely 
zivot svobodny a ze si to clovek proste musi 
zkusit. 

Jakj ryznam me/a osobne pro tebe ? 

Ta svatba byl v podstate prosti'edek, jak 
dosahnout toho vstupu do mamelstvi, nic vic. 
Ta svatba pro me osobne neni zas tak dUlezita, 
ten obfad. Pi'ijde mi tfeba pfirozeny, ze kdyz 
neco noveho zacina, tak je dobre stanovit ten 
okamZik, kdy to zacne. A kdyz je to dlouhy a 
ma to by-t vy-znamny, tak je k tomu dobre udelat 
ten obi'ad, ktery to stvrdi a fekne ted' to zacina. 

Dllleiitost formy? 

Zadny zvlastni VY-znam. To misto bylo pekny. 
Neco se povedlo neco ne. Ale ze to bylo zrovna 
v Cervenym KosteIci nebo v KosteIci nad 
cernymi lesy, to ne. Ostatni veci sli mimo me. 
Ale ty saty eo mela Jana, byly fakt peknY. 

Dodatky: 

No Jana mela fakt pekny saty. 

Zmena ve vztahu? 

No to rozhodne. Tam si myslim, ze ta svatba je 
dulezita v tom, ze kdyz clovek s tou svatbou 
souhlasi, koho si vezme. Tak dobrovolne 
pl'ijima urcitou odpovednost. Tak s tim pfijima 
spoustu dalSich vecL Ustupuje ve vecech, ve 
kterych by neustoupil, pfizpusobuje se, tak kde 
by se nepfizpusoboval. A tou svatbou tohle 
vsechno vefejne deklaruje, ze to takhle bude. 

5B JANA (31) 

Pfedstm'eni respondenta 

Jmenuji se Jana, nakonec jsme si neehala oM 
dye. To je hlavne kvlili praci. Je 31 a vdavala 
jsme se ve 30. Z Prahy, v Praze. Vzdelani 
vysokoSkolske, magistra umenL Vy-tvarnik, ale 
vlastne jako grafik. 

1. Co Te prvni napadne, kdyi si vzpomenes na 
svoji svatbu? 

Tchyne prave. A Moje matka. No obe dye 
matky vlastne. 

2. Pfemysiel/a jste ° tom, ie se chces 
v budoucnu vdatloienit? 

No v puberte jsme se ehtela vdavat. To jsme 
mela naprosto presnou pfedstavu. A os te doby 
uz pak nikdy. 

Pokud ano, jak jsi si svatbu pfedstavovalla 
v detstvi, dospivani, rane dospelosti (J 6-201et)? 
(prostfedi, lidi, obdobi, inspirace) 

No to bylo neco uplne jineho nez se pak 
uskutecnilo. V detstvi ne, to jsme to nemelo 
todle. No a v te puberte, to nebyly jako 
konkretnl predstavy 0 svatbe, to bylo spiS 0 tom 
koho si vezmu a jak ten muj zivot s nim bude 
vypadat. Tu svatbu jsme brala jako takovy
pfedstupen, ale pl'edstavy konkretnl nebyly, to 
jsem nei'esila. Kytky, satya tak. To jsme resila, 
ale ne u sebe. To bylo pak spiS pro sestry a 
bavilo me to z vYtvarneho hiediska to 
vymyslet. Takze sem jim oMma i soM 
vymyslela saty. 

Zkusenosti? 

No byla jsem na svatbach mych spoluzacek 
tesne po stl'edni a ty svatby, ty byly pnserny. 
Takovy- ty princeznovsky saticky. A jejieh 
pfibuzny byli vy-borny ... ja nevlm jestli to jako 
mum fikat todle ... ukazovali si navzajem ty 
dary, ktery rod dal co. To mi pi'islo jako 
tragicky-, jak ty matky se tam pfedhanely. TakZe 
jsme si fikala, ze tohle nechei zaZit. 

Menila se pfedstava 0 vhodnem veku ke vstupu 
do manielstvi? 
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Me pfislo, ze vek nerozhoduje. Ze i v 70 to jde. 
Mam jednu znamou a ta se potreti vdavala v 72 
letech. A me to pfislo skvelY. 

3. Muies strucne popsat, jak vypadaJ Vas 
svatebni den v case? Kdy a kde? 

Bylo to v Kostelci nad Cernymi lesy, to je asi 
hodina od Prahy. 

Takjsem rano vstala ... 

No a me jeste pfijeli ty mimopraisk,Y lidi, takZe 
jsme se musela jeste 0 ne starat ... jo ze misto 
brejli si musim vzit kontaktni cocky ... no my 
jsem nevedeli jestli tam bud erne spat nebo se 
budeme vracet zpatky do Prahy a nemeli j sme 
tam objednany hoteL .. takZe ja jsme ty 
kamaradce volala a ukolovala ji z auta, aby mi 
sehnala ten roztok. . . No a po obradu to 
nefungovalo, tak, jak melo. Meli tam stat se 
sampusem ... nic technicky nebyl0 tak, jak 
melo... My jsme objednali jidlo ve starym 
pivovare, kterej nebyl zkolaudovanem, takZe 
vlastne nacerno ... a ono to tam vypadalo, jak 
z Hrabala, takory ty plesnivy zdi, coz se zase 
nelibilo tem nasim rodinam .... Jo to jsem chtela 
riet. Ten obrad jsme meli v zameck,Y kapli, to 
jsem ehtela nct na zacatku. Ja jsme to chtela 
v Panensk,Ym Tynci, to je ten chram, co nema 
strop. Jindi'ich chtel v Libenskym zamecku, ale 
to se zase nelibilo me. Tak jsme v tom katalogu 
nasli ten Kostelee a termin tam kupodivu meL. 

TakZe hostinu jsme meli pro vsechny 
svatebcany minus par lidi. Ono jak to bylo 
mimo Prahu tak jich moe neprijelo. A jeste bylo 
pochmurne pocasi a vypadalo, ze bude prset. 

Kdy jste jf meli? 

Je, no v srpnu. 

KoZik lidi? 

Asi 30, ne kecam, to jich muselo b,Yt min, ale 
s pribuznyma a nama dohromady to muse10 b,Yt 
asi 30. No a hostinu jsme tak pak meli asi do 10, 
11. DUchodci to pak zacali balit. No a nakonec 
jsme se rozhodli, ze pojedem do Prahy. Tady 
byl zadrhel v tom pivovaru ... ono se 
predpokladalo, ze to bude aZ do rana, ale my 
jsme predtim to pivo nechutnali. Ukazalo se ale 
, ze se neda pit a nealko bylo dokonce lepsi. 
Nemeli ani dobrou vodu, nataceli to z kohoutku. 
Ja jsme to uplne nevnimala, to jsem se 
dozvedela potom. Ale tam se ani nikdo neopil, 
protoze vsichni pili nealko. 

V cem se nejviee lisily dfivejsi pfedstavy, pIany 
a pozdejsi realita? 

Asi nejvic v tom, ze jsme pHive cekala, ze se 
nekdo opije, ze se neeD stane a ze to bude trvat 
ai do rana. Ze to bude smrncovni a ze se lidi 
budou bavit, ale bylo to trochu jako u chcipakU. 

Ty rodiny se videli poprve, a kdyz v tom neni 
ten alkohol a trochu to opadne. No a tragedie 
bylo to jidlo. Do dneska se hadam s moji 
matkou kvUli svickovY, ze stala za prd. 

Je neeD co, pokud bys mella tu moinost, 
zmenilla, udelallajinak? 

No objednala bych jinou hospodu. To na tom 
bylo asi nejhorsi. 

Ajinak misto, lidi, termin a tak ... 

To by zUstavalo. 

No jeste kdyz jsme utech lidi. Moji matce 
vadilo, ze jsou tam lidi, ktery ona nezna a co mi 
priSlo absurdni. Ona mala, ze si tam mela 
pozvat svoje znamy ... No a jeste byl problem a 
ji vadilo, ze jsme nepozvala lidi, ktery znam od 
detstvi, ale tfeba poslednich 8 let se s nima 
nestykam a ty lidi jsou jinde. Ja jsem tam spiS 
pozvala lidi, se kteryma se sty-Hm ted'. TakZe 
nejvetiH problem byla moje matka a ta mi to 
eely troehu znechutila. 

4. Jak se do pfiprav a realizaee zapojil 
partner? 

No zapojil...no ... tragickY to bylo s oblekem. 
Bylo to hrozny pro nas oba. Me se libi 
v mansestrorych sakach, ale v srpnu nebyla na 
trhu a meIi samy elasticky saka. Pak ho jednou 
meli, ale stalo 7tisic. Jindi'ich ho ale za ty 
penize nechtel. Pak jsme ho tam prese jen 
dotahla, a:le bylo mu obrovsky, ale ja to mel a 
tak zafixovany, ze must jit v tom saku, ze jsem 
ho presvedcovala at' ho koupime. Nakonec mel 
normalni oblek. TakZe se zapojil, tak ze byl 
donuceny nakupovat. Boty ho donutila matka. 
Ty si musel jet koupit do Plzne. Pak flkal, ze 
nove boty nepotrebuje, ze si ty stary vylesti. On 
si j e rad lestt 

Jinak vseehno ostatni jsme domlouvali a 
konzultovali dohromady a vlastne i saty, ty taky 
rozhodoval on. Jit jsem mu nosila vzorky latek, 
protoze jsme v tehotenstvi ztratila schopnost se 
rozhodnout. Ty hormony se mnou c1oumaly. 

Jak si myslite, ie eelou situaei vnimal? 

Od zacatku co me pozadal 0 ruku, tak nkal Ten 
den se ozeru. Ale nakonec, jak to piti bylo 
hnusny, tak to ani neslo ... no nikdo se neopil, 
svatba bez jedineho opilce. 

5. Jakou roli se domniwis, ie hraji (pokud 
nejakou hraji) podle Tveho nazoru svatby 
v soucasnosti? 

Ja jsem si vzdycky kupodivu myslela, ze ta 
svatba je prezitek, ze muzes zit jako druh 
s druhem. Ale nakonec jsem dosla k zaveru, ze 
ten ritual je treba udeIat. 
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To bych musela vic pfemyslet. Jak: jsme to meli 
v t:Y kapli, tak to melo trochu nabozensky 
nadech. Ale s Jindrichem jsme ted' dohodli, ze i 
kdyby mezi nama k necemu doslo, tak: se 
nebudem rozvadet. Vzali jsme to v podstate 
vazne. Teprve aZ jsem to absolvovala, tak jsem 
si uvedomila, ze to tu hodnotu rna. A naopak, ze 
je to potvrzeni toho druheho, ze ve chvHi, kdy 
prebinite za nekoho druheho odpovednost, kdyz 
se neco stane, tak ze se ten druhej postara a 
nemuzes utect. Kdyz zijes v tom paru, tak se 
muzes, kdykoliv sebrat a odejit, ale 
v mailZelstvi to tak jednoduchy nern. Jako 
muzes ale ... 

Zmenilo se neeD ve vztahu? 

No zmenilo se dost. 

Ja vim, ze ve vasem pripade to bylo propojene 
stirn, ze syn uz byl na ceste a nejde to tak uplne 
oddelit, ale i presto je neco co ovlivnila pnmo 
svatba? 

Ja mysHm, ze ta promena je vetSi pro tu 
zenskou nez pro toho chlapa. Ono je to troSku 
intimnL Najednou mas pocit, ze uz nedeIas neco 
zakazaneho. My jsme se brali aZ ve 30, takZe 
jsme uz za sebou nejaky vztahy meli. Ne, ze 
bych predtim mela pocit, ze delam neco 
spatneho, ale preci jenom. Ja uplne nevim. No 
mas to pozehnany a ses pak takova uvolnenejsi 
a sijistejsi a bay! teto vic. 

Ja jsem si cely zivot myslela, ze se vdavat 
nebudu, ze jsem schopna zit s nekym jen tak. 
Naopak jsem si hrozne dlouho chtela udrZet tu 
svoji svobodu, ze budu moet kdykoliv odejit, 
kdyz me ten druhyprestane bavit. A najednou 
se to zmenL Ja jsem i ze zacatku premyslela, ze 
bych zUstala svobodna matka, ale nakonec me 
k tomu vic dovedl Jindfich. On bude tvrdit, ze 
samozrejme ruc nechteI, ale ja myslim, ze to 
nakonec chtel vic nez ja. Tak rekni ne, kdyz si 
v jinym stavu. To bylo, tak ze ja jsme si fikala, 
no to si ho budu muset vzit. To dite toho otce 
bude muset mit. Ale ja jsme si fikala, ze toho 
otce bude mit tak jako tak. Ale nakonec jsem 
mu teda rekla, ze jo. 

Vyznam jormy? 

Ani ne. Nam bylo jedno, kde to bude. Jediny, co 
jsme chaSli to mit v ty kapli a to se nam nakonec 
podafilo. Ne na tom zamecku nebo na ty 
radnici. Chteli jsme aby to bylo jako propojeny 
s tim Bohem ... I kdyz je Jindfich vedec a nevefi 
v Boha, ale v zakony nebo v metafyziku, ale 
podvedome jsme to tam chteli mit oba. 

Dodatky: 

At' se lidi beroll. Ze to je pfijemny. 
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6A JARDA 1 (33) 

Predstaveni respondenta 

Jmenuji se Jarda, je mi 33 let a kdyz jsme se 
zenil, bylo mi 32 let. Mam vysokou skolu a pak 
jeSte doktorat a pusobim na MaFF UK jako 
odborny asistent. Narodil jsem se siee v Hradci 
Kralove, ale od dvou let ziji v Praze. 

1. Co Te prvni napadne, kdyi si vzpomenes na 
svoji svatbu? 

Ze se to povedlo. 

2. Premyslel jsi 0 tom, ie se chceS v budoucnu 
wMtloienit? 

Tak nejdfiv, ze v zadnym pflpade ne, no a pak 
casem, ze jo, urCite. 

Pokud ano, jak jsi si svatbu predstavovaZla 
v detstvi, dospivimi, rane dospelosti (J 6-201et)? 
(prostfedi, lidi, obdobi, inspirace) 

Konkretne jsem si to ani nepi'edstavoval a jestli 
jsem nejake pi'edstavy mel, tak to tak i potom 
probehlo. ByI jsem na svatbe bratraneu a 
sesti'eniee a libilo se mi to. By! to takovej dobrej 
mejdan. Ale fikaI jsem si, ze byeh to asi nedelal 
tak velky jako om. 

Menila se predstava 0 vhodnem veku ke vstupu 
do manielstvi? 

Tak to jsem mel jasnou pfedstavu, ze by to melo 
by! po 30 a to se nemenilo a nakonee se to i 
povedlo. Tak mezi tou 30 a 40. Ta 40 uz je zase 
trochu moe. Takze jsme se vesel, no. 

3. Muies strucne popsat, jak vypadal Vas 
svatebni den v case? 

Svatba byla v jednu hodinu na Vsetinskem 
zamku. To je vee, kterou byeh ted' moma udelal 
jinak. My jsme si flkal~ ze to udelame tak, aby 
ti lide tam meli moznost vsichni dojet. Ale to 
problem nebyl, spiS jsem vnimal, ze by! 
problem, ze to trvalo dIouho pfedtim ... 

TakZe ten den vypadal tak, ze jsme n'tno vstal a 
sel jsme se probehnout do lesa, protoze jsme 
vedel, ze budu cely den zavi'eny a bude kolem 
spousta lidi true jsem chtel by! na zacatku sam. 
Pak jsme mezi 10 a 12 fekli at' pfijizdeji haste. 
Pak jsem se asi obh~kl. No a pak pfijizdeli 
hoste ... no byl to takovej standardni problem, ze 
se tam nahrne spousta lidi a nestiha se to. Ale 
bylo to doeeIa v pohode. No Iehce po 12 jsme se 
roLjeli na ten Vsetim, eoz bylo asi 7km od 
mista, kde bydH tehyne a tehan. Tam jsme 
cekali nez na nas pfijde fada. To trochu trvalo, 
tarn j sme meli dlouhou ehvili a uz to chce mit 
clovek za sebou. Pak byl obfad, kterej byl 
relativne kratkej asi 20 minut. Pak jsme se 
chvili fotili. Ten obl'ad jsme meli klasickej 
civilni na zamku a libilo se mi to, ze jak to bylo 

na tom zamku tak to bylo relativne slavnostni. 
Na druhou stranu to trvalo celkem kratce, 
takova ehvile. Ale dobry, ja si zase nepotrpim 
na nejaky dlouhy proslovy. Pak jsme se rozjeli 
na tu chalupu, kde jsme to slavili. Tam jsme 
meli obed. Jo a jeste nas tam hezky uvitalL A 
pili jsme tam samozfejme dalSi panaky. Dfivi 
jsem stipal a stfepy jsme sbirali a tak. To bylo 
milY ... pak by! ten obed. Pak nam dali kamaradi 
dary. Pakjsem hrali, zpivali a tancovali a tak do 
nejakych 3 az 4 hodin. 

V cem se nejvice lisily dfivejsi predstavy, plany 
a pozdejsi realita? 

Ani ne, asi ... Ja jsme moe konkretni pl'edstavy 
nemel, eoz bylo asi dobfe. SpiS me nekoIik vee! 
potesilo. To pozitivni bylo tfeba to, ze my jsme 
se seznamili ve sborn a na svatbebyli kamaradi 
sboristi. No a kdyz j sme vysli z toho zamku, tak 
om nas tam pfivitali a zazpivali nam myslim 
Nebesky kavalerove. To se mi moe libilo. 

.Ie neeD co, pokud bys mella tu moinost, 
zmenilla, udelalla jinak? 

Jak jsem fikal, mozna byeh to posunul dopredu, 
ale nevim. Nebo aspon tem lidem, aby pfijeli 
dyl. Tam to jeste zvoral jeden kamanid, ktery 
pfijel uz v osm a dost to narusil. No aby mel 
mozna rano clovek jeste chvili klid. Nebo to 
naopak posunout. .. ale jinak, Me fakt nie 
nenapada, nie zasadniho. Moma bych tam 
pozval jeste nejaky- kamarady. 

4. Jak se do pfiprav a realizace zapojil partner? 

Me to pfislo, ze ty pfipravy byla nejak 
v pohode. Tim, jak jsme se rozhodli brzo, tak to 
bylo eelkem bez problemu. A Hanka se pak 
zapojila tim, ze tam posledni tyden byIa a 
pomahala marne s pecenim. Me ale pfijde, ze 
stirn zase tolik pfiprav nebyIo. Spolecne jsme 
byli zamluvit hospodu a byli jsme na tom tifade. 
Tak nejak dohromady. Ia jsem vlastne obstaral 
oznameni, to bylo jediny, eo si pamatuji, ze 
jsme delaI vYrazne ji. Moje rodice se starali 0 

jidlo a 0 pitf. Ale tim, ze to byIo v miste odkud 
Hanka pochazl, tak to hodne viselo na jejich 
rodicich. Ale myslim, ze to bylo v pohode. 
Jediny eo byeh jako zmenil, tak byeh se snail1 
Hanky rodicum vysvetlit, ale to se nedalo, aby 
se stirn tolik nenervovali a nepekli toho tolik. 
To ti ale Hanka asi taky fika!a. Ale ty pfipravy, 
ja jsme mel pocit, ze to s10 jako sarno. 

Jake byJy zasahy rodicu? 

Moji i HanCini rodice nam fekli, at' si to 
udelame po svem, ze je to nase svatba. TakZe se 
me ptali jestIi neco chcem. Tak jsme fikal, at' 
pl'ivezou to piti. 

Jak si myslite, ie celou situaci vnimal? 
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Ja mY8lim, ze to vnimala dobi'e. Jediny na co 8i 
stezovala, bylo to peceni a ze toho bylo moe a 
ze pak nemela cas na jiny veei jako upravit si 
saty a tak. Asi trosku stresujici to bylo, ale me 
pi'isIo, ze to byIo eely v pohode a pi'ipadalo mi 
to, ze to Hanka vnima stejne. 

I svatebni den?. 

J a vim, ze j sme si i'ikali, ze budem nidi aZ to 
budeme mit oba za sebou. Ty kamarady pozvat, 
ted' aby se to povedlo, ted' na tim porad 
premYSlis. No troehu zatez to byla to je jasny. 

5.Jakou rob se domniwls, ie hraji (pokud 
nejakou hraji) podle Tviho nazoru svatby 
v soucasnosti? 

Tak jiste, ze nejakou roli hrajou. Ja. jsem v tom 
dost konzervativni.... Ja ti vlastne nevim. Me 
osobne prislo spravny, ze kdyz to doslo tak 
daleko, ze uz spolu bydlime, tak mi to pi'islo 
spnivny. Ja nevim, jestli to je vYchova nebo co, 
tak ze byeh si ho mel vzit. 

Ta funkee mi pi'ijde jako v tom, ze kdyz ty dva 
si uvedomi, ze uz je to tak vazny a budou spolu 
bydlet a budou spolu, tak je to forma, jak to 
sdelit celemu svetu. Kdy se zavazou pi'ed 
ostatnimi ... no ze .. vzdycky to jde zpatky ... uz je 
to takovY .. asi tak. 

JakY vYznam meta osobne pro tebe ? 

Me pi'isl0 . .ja jsem mel takovej pocit, ze by to 
tak melo bYt, aby se ty vec} urovnaly do tech 
spravnyeh mezi. Mel jsme poeit, ze spolu 
ehceme b-.Yt a ze jsme se spolu nasli a tak dal. 

Zmenila neco ve vasem vztahu? 

Plyne to porad stejne. No moma, ale asi liZ to 
bylo i pi'ed tim, ze Hanka koukala na nektery 
veei jinak. Tim, ze vedela, ze tady v byte 
zUstane, tak se tady zacla vic zabydlovat. Ja 
jsem rad, myslim, ze je to v poi'adku. Zacla 
uzpusobovat ten byt, aby to vyhovovalo i vic ji. 
A vic jsme resili, kdo co udeIa a jak pi'ispeje do 
ty domaenosti. Tim, ze po svatbe uz vime, ze 
spolu budeme furt, tak je jasny, ze se ty veei 
museji usporadat dIouhodobe. Todle bylo i pi'ed 
svatbou, ale po ni daleko vYrazne. Je tam ten 
rozdi! t)7 jistoty. 

Vnimas tedy vic tu jistotu toho vztahu? 

Tak ta jistota tam neni nikdy, ale jo jasne. Tak 
ka.zdem se eheeme zenit nebo vdavat jenom 
jednou. TakZe Hanka vi, ze ja se nechei rozvest 
a ja vim, ze ona ne. Ta jistota tam je, ale zase to 
nese s tim, ze ehces uporadat veei, aby to 
dlouhodobe vyhovovalo obema. TakZe 8i to 
musime vyi'ikat. Nejsou to ale zadny velky 
problemy, jsou to spiS takovY ty kaZdodennosti. 

Zvolena forma? 

Asi jo. Na jednu stranu jsme ehteli, aby to byIo 
v pohode, ale na druhou stranu to slava trochu 
ma bYt. Clovek se zeni, pokud momo jen 
jednou za zivot, tak ma cenu nad tim trochu 
casu stravit. No na lodi, to nevim, ale dojit si 
zase jen na ten obi'ad mi pi'ijde skoda. 

Dodatky: 

Asi ne, me uz to dneska nemysli. Tak, jak to 
vnimam, a co mi pi'ijde na ty svatbe dUlezity je, 
aby si to udelali podle svYch pi'edstav, ale na 
druhou stranu, aby ty predstavy nemeli moc 
konkretni, aby neehali troehu prostor tomu, co 
pfijde a tech kamaradum, co pfijdou. 

Muzika? 

No ja mam stryee, ktery umi vYborne hrat na 
piano 

Hosti 

No meli jsme 42 lidi. Stejnyeh lidi na obi'adu i 
pak na hostine. 

6B HANKA (25) 

pfedstaveni respondenta 

Ja jsem Hanka. Je mi cerstve 25 let a kdyz jsme 
se vdavala, tak mi bylo 24 a neco. Poehazim se 
Vsetina, resp. Z male vesnicky kousek od nej. 
Praze jsem uz 5-6 rokem a od svatby zde mam 
trvale bydliste. Vzde1ani soeiologie a povolanim 
no jeste student a linkal' (Na lince duvery). 

1. Co Ie prvni ncpadne, kdyi si vzpomenes na 
svoji svatbu? 

To me napadne asi ta chata nebo chalupa, kde 
jsme meli tu hostinu a ktera pak byla dejistem 
bujareho veseli.Ta ehata byla v horaeh asi 15km 
od Vsetfna na takovem kopci,kterY se jmenoval 
Sasky cap.Byl tam nadhemy rozhled, louka, 
lesy ... a to bylo takove super. Uvniti' byli ti Ii de 
a smali se a veselili a venku byly ty lesy. 

2. Pfemyslella jste 0 tom, ie se chces 
v budoucnu vdiItloienit? 

To asi jo, nejak jsem to tak oceklivala, ze se asi 
vdam ... ale ze byeh 0 tom nejak uVaZovala a do 
detailu to planovala to asi ne. Ale vim, ze kdyz 
jsem byla male dite, tak jsem si i'ikala, ze se 
nikdy nebudu moet vdat, protoze se budu stydet 
dc\.t si s tim muzem pusu pi'ed svYmi rodici. Pak 
mi to nejak pi'eSlo. No vZdycky jsem si myslela, 
ze nejakjo, ale neplanovalajsme to, 

Pokud ano, jak jsi si svatbu pfedstavovalla 
vdetstvi, dospivtini, rani dospelosti (16-20Iet)? 
(prostfedi, lidi, obdobi, inspirace) 

Ja jsem byla jedna z prvnich, ktere se vdavaIy, 
ale ty pi'edstavy konkretni nebyly. Vede1a jsem 
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vzdycky, ze nechci velikou svatbu. Ze tam 
nechci upine to veskere pi'ibuzenstvo. Ty 
konkretni veci se ale vylihly aZ potom. 

Inspiraee? 

Byla jsem na svatbach srych bratrancu a co se 
mi tam nelibilo, byly vetsinou ty kapely, co jim 
tam hraty k tanci. Ii deliim hudbu od malicka a 
casto hraly falesne a nelibilo se mi to. Rlkala 
jsme si, ze tohle bych na sve svatbe nechtela. 

Menila se pfedstava 0 vhodm:m veku ke vstupu 
do manielstvi? 

Obecne jsem pi'edpokladala, ze se budu vdavat 
nejak pozdeji asi dele po skole. Ale pak se to 
u~piSilo tim, ze jsem potkala Jardu a stejne jsem 
sohla vystudovat a vdat se po skole. Kdybych 
ho nepotkala, tak bych se asi nevdavala tak 
brzy, ale to je asi logicke. On je 0 8 let starsi 
takZe kdybychom ti'eba byli stejne stan, tak 
bychom jeste pockali, ale takhle se to nejak 
zp~meriiovalo a vzali jsme se dva roky potom, 
co Jsme spolu zacli chodit. 

3. Muies strucne popsat, jak vypadal Vas 
svatebni den v case? 

Rano jsem vstavala hodne brzo, kvUli takorym 
tem blbostem jako uces a tak. Ze vseho ale 
nejdnv jsem rimo vybehla na kopec a chtela 
jsem se nejak vybit. Vedela jsem, ze jsme pod 
nejakym tlakem, ze jsem trochu stresovana. Tak 
jsme si dala takovou malou ranni rozcvicku a to 
upIne pomohlo a byla jsem takova vesela. Pak 
jsem jela k te kadefuici a to uz nejak pi'ijizdeli 
hoste, primo k nam do naseho domu. Nedalo se 
tam hnout, byli upIne vsude. Byl tam strasny 
zmatek. Pak uz mi kamaradky pomahaly do 
satu, vratila jsem se do toho humbuku, ale pak 
uz se nastesti nasedalo do aut a jelo se do toho 
zamku. Tam jsme jdte take chvili cekali. 
Tatinek tam mel flasku slivovice a vsem 
naleval, to musi bft. Pak jsme sli do toho 
zamku, tam byl obrad a oddali nas, potom byly 
gratulace. Pak jsme si venku nechali udelat par 
fotek, ale opravdu jen par, protoze se oba neradi 
fotime. Vedeli jsme ale, ze nejake fotky budeme 
chtit, ale ne moc. Tak jsme to pak utli, oni by 
jeste fotili dal, ale my jsme i'ekli, ze uz 
nechceme. Potom kamaradi pozvani jeli na obed 
do V setina a my a pribuzni na tu chatu Sasky 
cap. Tam byl obed a pak volna zabava a 
v prubehu odpoledne pfijizdeli ti kamaradi. Pak 
byla uz prvni vecei'e, druM vecei'e a takova 
volna zabava. Hlavne tam byla spousta 
hudebnich lidL Jardovi pi'ibuzni hrali a zpivali a 
pak take kamaradi ze sboru, kde jsme se potkali 
takZe cele to slaveni se neslo v duchu hudby ~ 
zpevu a byio to super. Sli j sme spa.t docela brzy 
asi v jednu. 

Svatba byla na vsetinskem zamku, zacinala od 
pul jedne nebo jedne, byia l.cervence 2006 a 
hosru bylo 42. 

V cem se nejviee lisi!y dfivejsi pfedstavy, plany 
a pozdejsi reaUta? 

Nastesti zadny velky rozdil nebyL Nastesti jsme 
si .i'ekii, ze to je na~ den a ze si ho udelame, jak 
ml budeme chtit. Ze se nenechame do neceho 
tlacit a stresovat se a probehlo to tak. Co jsem 
uplne jako nezvl<idla bylo kolik zakuskU 
napekla moje maminka ... ja to nemusim, je to 
nezdrave a jsem celkem zasadne proti tomu ale 
nevadilo to. ' 

Ja jsem si tu pi'edstavu upine moc nedelala 
dopi'edu, coz bylo dobre. Tfeba ta zabava jsem 
~bec neveciela, jak bude probihat. Vedeia jsem, 
ze tam budou kytary a stryc s pianinem, ale co a 
jak a jak dlouho budeme hrat a zpivat to wbec 
ne. SpiS jsem meia starost, abychom stihii 
obrad. Tim, ze jsem tu predstavu nemela 
konkretni, nebyl prostor v tom, aby se to lisilo. 

Je neeD co, pokud bys mella tu moinost, 
zmenilla, udetallajinak? 

No zakazaIa bych to peceni ... ale to by stejne 
nepomohIo, protoze ona by to stejne napekla. 

4. Jak se do pfiprav a realizace zapojil partner? 

Jarda si vzal na starosti svatebni ozmimeni. 
Graficky to pak delala jedna kamaradka, ale 
byla hrozne nespolehliva, uz se to melo 
rozesilat a poi'M to nebylo. Pak psal mail 
hostum .... 

Ph hledimi mista a dohadovani konkretni 
podoby? 

!ak to jsme se nejak shodli. Chvili jsme resili, 
Jak to udelat s temi pribuznYmi. Vedeli jsme, ze 
kdyz pozveme vsechny, tak to bude velka 
svatba. TakZe jsme se dohodli, ze tety stryce jo, 
bratrance sesti'enice liZ ne, ze tam bude ta cara a 
shodli jsme se na tom. Ja myslim, ze se 
zapojoval docela hodne. My jsem tim, ne ze 
jako zili, ale obcas to na nas padIo a mluvili 
jsme 0 tom. Planovali jsme to docela dIouho. 
UZ nekdy po roce spolecneho souziti jsme se 
rozh.odli se vzit. Ja se ale chtela vdavat v lete 
ale byl podzim. Zabukovali jsme si tedy te~ 
termin l.cervence a vedeli jsme, ze se skoro za 
rok budeme brat. TakZe byia spousta casu. Me 
ty pfipravy nepi'isli nejake intenzivni, ale takove 
pozvolne. Konkretni podobu, jak to bude 
vypadat jsme i'esili spolecne. Saty jsem si 
vybrala sarna. Hostinu a co bude k jidlu nam 
naplanoval ten majitel te chaty. Oni tam ty 
svatby delaji a my jsme souhlasili a udelali 
dobi'e. Planovali jsme spolu ti'eba zasedaci 
poradek. To nam pfis!o dulezite, jak se ti lide 
budou spolu bavit. Udelali jsme to trochu 
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netradicne. Takova ta tradicni podkova nam 
pnsla jako blbost. Udelali jsme to obracene na 
jednu stranu jsem posadili ty mlade ana druhou 
naopak babicky a rodice z obou strano Nejdfiv 
se tomu divili, ale pak nam ty tety a stryckove 
fikali, ze to bylo moc fajn. 

Znali se dopfedu? 

Ne, neznali. Jarda je z Prahy a my jsme vsichni 
z Valasska. Znali se akonit rodice. 

Jak si myslite, ie celou situaci vnimal? 

Ja myslim, ze docela dohre. To rozhodnuti bylo 
spiS na me. Protoze ja jsem byla ta mladsi a 
urCila jsem, kdy teda ta svatba bude. Dlouho to 
potom bylo takove latentni, ze se mc nedeje. 
Obcas jsme neco udelali, zasli jsme na tu chatu, 
takZe si myslim, ze to proZival celkem 
v pohode. Obcas se nas kamaradi ptali, tak mu 
to trochu pnpominalo, ze teda bude zenit. eim 
se to ale blizilo, ten mesic dva, jak se to 
stupiiovalo, tak prisel moztla aZ trochu sok 
z toho, ze teda hodla vstoupit do toho 
manZelstvi. Jemu bylo 31 - 32, takZe byl hodne 
dlouho sam. Je to docela podstatne zivotni 
rozhodnutL TakZe si myslim, ze se trochu 
projevil ten strach, ze jako zavazek, ze se mnou 
a liZ na vzdycky. Sice to chtel, ale byla v tom 
trochu ambivalence. Na jednu stranu jo to chci, 
ale na druhou ztrata svobody. Pfitom svatebnim 
dni, on byl hrozne nerv6zni, tak se trosku 
priopiL Ne ze by to na nem bylo poznat, ale ja 
jsem to poznala. 

Tradicni zryky: 

Ani moc ne. A zpetne mi to trosku mrzelo. On 
se potom zenil muj stryc a ty tam meli cepeni 
neve sty a to se mi hrozne libilo. Jenom, kdyz 
jsme pnsli na tu chatu, tak nas tam cekalo 
klasicke uvitani se tremi panaky. Ve dvou je 
slivovice a v jednom voda. Bylo horko, true 
jsem si vzala tu vodu. To znamena, ze ten kdo si 
ji vezme bude doma s detmi. Jo jeste Jarda sekal 
di'evo a sbirali jsme strepy a jeste jsme nejak 
sbirali penizky ... Ja si to pamatuji jako 5minut, 
ale byIo to asi puI hodiny. Unosu jsem se 
jedineho MIa a velmi bych se branila, protoze 
vim, jak ti rozjai'eni mIadenci, ale nastesti byli 
rozumni, prvni naznak jsem zatrhIa a rozmysleli 
si to. 

5.Jakou roli se domnivas, ie hraji (pokud 
nijakou hraji) podle Tveho nmOJ7J svatby 
v soucasnosti? 

No mohla bych to zahajit demograficIcymi 
zmenami ve spolecnosti. .. Ja si porad jdte 
myslim, ze to ma funkci nejakeho toho rituaIu. I 
kdyz to nema funkci sdruzovaci a zakladajici 
rodinu, protoze spousta pam, ktefi nejsou svoji 
a deti maji. Porad to ma ale funkci, ze ti lide 

prohlasi, ano s timto clovekem chci b:0:. Porad 
tu taky funguje jista tradice. Pokud ti lide 
pochazeji z uspokojivych rodinnych pomero, 
kde vidi, ze ti rodice ZlJ1 v nejakem 
usporadanem manzeistvi, tak k tomu pristupuji 
timto zpusobem. Ale jiste clovek muze mit 
rodinu i bez te svatby. 

Co svatba, pfimo jako ten obfad? 

Tak vnejskove je to tak, tak takhie se to dela. Ja 
budu mit ty knisne saty a zenich bude vedle 
v tom obleku a aZ tam budou vsichni, tak si 
rekneme to ano. To je jakoby ten zvyk. Ale za 
tim je preci jen, ze se sejdou ti lide a hlavne ty 
dva a jejich uplne nejblizsi, ta rodina a pred 
nimi prohlasi, ze s timto Clovekem chteji 
zit.Toho si vybrali a chteji s nim prochazet vsim 
zlym a dobry-m. Tim, ze to takto deklaruji, tak je 
to pro tu chvili neodvolatelne. Je to jakysi ritual 
a hlavne to, aby to dali vedet ostatnim a taky 
sami sobe. Kdyz tak 0 tom premyslim, je tam i 
ta socialni kontrola. 

Jakj vjznam mila osobne pro tebe ? 

Myslim, ze primo svatbu jako ritual a vstup do 
manzelstvi neumim upine oddelit. Tim vstupem 
do manZelstvi jsme potvrdili to, co jsme jiz delSi 
dobu zili. Vedeli jsme, ze nejsme nejake 
nesezdane souziti, ktere se casem rozpadne, ale 
ze uz zijeme jako manZele, takjsme se rozhodli 
to potvrdit. 

Dilleiitost formy: 

Pro nas bylo hodne dulezite, ze tam byli ti nasi 
pfibuzni i ti nasi kamaradi, bez nich by to nesIo. 
Chteli jsme, aby to bylo radostne, aby tam byla 
hIavne ta radost, ze se dva lidi rozhodli, ze 
budou spolu. Chteli jsme tu radost sdilet 
s ostatnimi. Chteli jsme take, aby se seznamily 
ty nase rodiny. A taky jsme se tesili na to, ze to 
bude jako fakt paroa a ze si to jako uzijem. 
Myslim, ze 0 nas vypovida i ta chat a, kterou 
jsme si vybraIi, ze to bylo uprostred lesu. TakZe 
byIa moznost si z bujareho veseli odejit na 
chvili do ticha a bYt chvili sam. Ja jsem to ale 
neudelala. 

Dodatky: 

Je neco, co se tjk6 svatby, pfiprav nebo vstupu 
do manieistvi, 0 cem jsme spolu nemluvili a je 
pro tebe diileiite, aby bylo feceno. Pfipadne, 
vzpomnel/a jsi si jeste v prilbehu na neco, co te 
pfedtim nenapadlo? 

Mozna, ze ackoliv se mc nezmenilo vnejskove, 
tak se to zmeniIo na te vniti'ni urovni. Konecne 
se stalo to, co se stat melo a co jsme ocekavaIi. 
Po te svatbe to byl takovY dokonceny tvar a 
vsechno je tak, jak ma bYi. TakZe nejakou tu 
ritualni fimkci ta svatba urCite splnila. 
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Co tvoje okoli, vnimas zmenu i tam? 

Me pohid oslovuji sleeno, ale je tam zmena toho 
jmena. To je zajimary. A stirn jmenem prisla i 
castecne nova identita. Od te ehvile se budu 
jmenovat jinak a budu ta vdana zena. Ale 
souviselo to i s ukoncenim studia dva mesice 
pred svatbou. TakZe to byl takory preenod. 

Jak snadno si se vzdiEvala sveho p1'ivodniho 
jmena? 

Doeela snadno, protoze jsem na to byla 
pfipravena. My jsme v nMem dost 
konzervativni, takZe jsem to tak brala. A jelikoz 
se mi pi'ijmeni Jardy libi a moje puvodni Hde 
casto komolili, eoz mi vadilo, tak jsem to 
celkem snadno pfijala. 
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7 A JARDA (29) 

Pfedstaveni respondenta 

Imenuji se Iaroslav , Kolik mi je . .jo 
jeSte 29 let a zenil jsem se pted rokem, takZe mi 
bylo 281et. Poslednf dosaZene vzdelani je 
bakalar a delfun s poeitaeema a telefonama. 
Pochazim z Tabora a Ziji u Prahy. 

1. Co re prvni napadne, kdyz si vzpomend na 
svoji svatbu? 

Tech veci je strasne moe, zabava legrace. 

2. Pfemyslel jsi 0 tom, ze se chces v budoucnu 
vdcitlozenit? 

Naznakama jo, ale nebyla k tomu ta prava 

Pokud ano, jak jsi si svatbu pfedstavovalla 
v ditstvi, dospivtmi, rane dospelosti (16-201et)? 
(prostfedi, lidi, obdobi, inspirace) 

Vubec ne. Byl jsem na svatbe sestry, takZe jsme 
mel takovej niistin, co to je svatba a jak to 
funguje. Z okoH mych kamanidu jsem byl 
podstate prvni. 

Menila se pfedstava 0 vhodnem veku ke vstupu 
do manzelstvi? 

Ja jsme to bral jako samozrejmost. Jak si lidi 
delaji srandu z BasnikU, ze svatba, deti, auto, 
Jugoslavie, tak u nas to takhle ve skutecnosti 
funguje. Nei'ikam, ze je to svatba z rozumu, ale 
casteene k tomu prispelo ito, ze se Iva chtela 
prestehovat do Prahy. Poti'ebovala obeanstvi, 
chtel tady pracovat a vseehno tomu nahnivalo. 
Cloveka to potom dokope a kdyz mas toho 
druheho rada tak to dojde k te svatbe. 

3. Muzes strucne popsat, jak vypadal Vas 
svatebni den v case? 

Zacalo to tim, ze nmo, a mysHm, ze jsme spali 
spolu u Ivy doma, potom ja j sme jel uvitat nase, 
ktei'i spaliv penzionu, pak jsme se trochu ztratil 
Nevim jestli byl obrad ve 3 nebo v 1 L. JeSte 
jsme ranD s tatinkem jeli pro kytku, Ja. to totiZ 
v TrenCine moc neznam, tak jeI se mnou. Pak 
me vysadil u toho penzionu, ja jsme nesmel 
zapomenout tu cestu. Potom vim, ze jsme prijel 
o trochu dnv nez jsme me1. Iva si tam jeste 
malovaia nehty, to vim. Potom jsme se vsiehni 
predstavili. Byli jsme vlastne neznami lidi, 
vsechny teticky a stryckove. Potom jsme jeli na 
ten obrad. Nevim, jestli se to dela i v Ceehach, 
ale v TrenCine meli lrulturni vlozky. TakZe 
v nunci obradu to bylo prokladano pisnickami, 
basniekami neeD ve stylu holoubek a holubicka 
a bylo to docela srandovni a poriid mi cukaly 
koutky. 

Ta svatba byla v Trencine, v lrultumim dome, 
na kterem bylo zrovna leSenf, takZe svatebni 

fotky j sme i'esili tak, aby tam nebylo videt to 
Ieseni. No ale meli jsme Stesti na fotograf'a. 

KaZdopadne jsme si rekli svoje Ano, coz pro me 
bylo hrozne legracni. Nevi"idel jsem jestli mam 
fiet ano nebo ano. A jeste ten oddavajici fikal 
vetu "seSli jsme se zde ku slavnostnemu 
zosobaseni" a jako pro Cecha jsou pro mne 
nektere vyrazy ve sIovenStine Iegracni. Tille 
jsem i'ekli to ano. Pak vim, ze jsem byl trochu 
zmatenej, kdyz se nasazovaly prstYnkY. Ale ten 
proslov byl docela v pohode. Sestra meia 
vylozene jen kratkY hovor starosty, ale tady to 
bylo bla bla bla na city, pro me to bylo troehu 
legracni. 

Potom jsme jeli do hospody, to bylo v tradicne 
slovenske kolibe. Tam nits segra a kamaradi 
pi'ivitali sterna tradicnima blbinami a taky jsme 
museli zasadit strom, postavit dum a zplodit 
dite .... ( ... ) .. TakZe jsem malovali, pi'esazovali 
a praskali bal6nek. Jeste mis taky vital ten 
rycepek. To bylo fajn, ze kdyz jsem to tam byli 
domlouvat, tak jsem dostali porci zdarma, 
abyehom to mohli ochutnat. TakZe na hospodu 
jsme meli relativne stesti. TakZe ten nas pfivital 
slivovici. Rozbijeli jsme talrrek a zametali a ja 
nevim, co tam jeste bylo. Strasne mi ale 
prekvapila ta segra Jeste kamara.di pi'edtim 
tajne vyzvidali kavoviny 0 nas. My jsme ty 
zvyky moc neehteIi, protoze tam (na Slovenslru) 
jsou ty tradice jiny-. Ja jsem znal tu ceskou, kdy 
te oddaji, pak je obed a ten prejde do takory ty 
chlastacky aZ do rana. KdeZto ta slovenska, tam 
se hodne tancovalo a zpivalo a porad se neco 
jedlo, prichiizely dalSi a dalSi chody. 

TakZe jsme si dali toho panaka a sli jsme 
dovniti'. Tam jsme se najedli, meli jsme tu 
poHvku a jedli jsme jf tim jednim brndakem. A 
Na Slovensku je takory zvyk, kdy se pi'i jedeni 
poHvky porad poki'ikuje: ,,PoIevka je malo 
slana, nevesta je nebozkana." A na to jsem lve 
vzdycky muse! dat pusu. Tille to bylo jedna 
IziCka, jedna pusa a porM dokola. A pak se to 
tahlo eelym veeerem. Potom jsme meli stesti na 
kapelu, to bylo takory trio, trumpeta, klavesy a 
zenska zpfvala a zahrali uplne vsechno od 
spanelskych rytmu az po polku. Behem vee era 
nam vypadl proud a bylo moe hezky, ze 
muzikanti na to byli pripraveny a jeden vytahl 
tahaci harmoniku a zpivali jsme slovenske 
lidovky. Moje maminka byla uplne sfastna, 
protoze kdyz jsme tam jeli, tak porM i'ikala, co 
tam bude delat a pak zpivala taky ceske lidovky. 
No a potom se to tablo a tlililo, pak se myslim 
cetla pram ... no a v pet ranG se sio spat. My 
jsme museli nekdy v osm vstavat, protoze jsme 
museli odchazet z penzionu, takZe jsem nekdy 
po pwnoci prestal pit. No a pak jsme nekdy 
v deset vyrazeli na svatebni cestu smer 
SlovenskY raj. 
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My jsme meli celou tu svatbu ve stylu puclikU. 
TakZe i dort a ozmlmeni 

Kolik tam bylo lidi? 

To netusim, asi 30. 

V cem se nejvice lisily drivejsi predstavy, pkiny 
a pozdejsi realita? 

Nejvic mi asi pfekvapilo cepseni nevesty. To se 
kvUIi vYpadku proudu posunulo z pUlnoci na 
jednu hodinu. To je tak, ze chlapovi daji 
klobouk a neveste satek. Ona uz je minutu po 
pulnoci mlada pani a tak rna ten satek na hIave. 
UZ pfesne nevim, jak to je, ale hrozne se u toho 
chIasta a tancuje. Ja jsem si chvilema na te 
svatbe pfipadal jako divak. Tfeba pnlve to 
cepseni. Me jenom fekli, ze mi daji na hIavu 
klobouk a nekdo tam bude behat s valaskou a ze 
se Ivy budou ptM "jestIi chce hlavku st'at nebo 
venecek snat'. eely to organizoval Ivin strejda. 

Strasne me pfekvapil rozdil mezi tou ceskou a 
slovenskou mentalitou. Sice jsme byli jedna 
republika, ale co jsem zaZil tady svatby, tak 
vsichni byli takovY studeny cumaci. SpiS 
takovej lepsi mejdan, ktery skonCi v deset a pak 
se to mozmi protahne, kdyz bude mit nekdo 
naladu. KdeZto tam to cehi rodina tahla aZ do 
tech tn. Tfeba 80leta babicka tam byla taky. 
Fakt nikdo neodesel a vsichni se bavili, coz bylo 
strasne pfijemnY. 

Pro me bylo nezvykly ze to bylo az takhle do 
rana, ze to tahli fakt vsichni a taky to cepseni, 
ktere bylo pro me originalni a nikdy pfedtim 
jsem to v Cechach nevideL Negativne me 
neprekvapilo nic. 

Je neeo co, pokud bys mella tu momost, 
zmenilla, udelailajinak? 

Asi bych pfisel 0 tech deset minut dYl. Ja 
my slim, ze ta nase svatba byl takovy eta16n toho 
nejlepsiho co lze na svatbe zaZlt. 

4. Jak se do pffprav a realizace zapojil partner? 

My jsme se 0 tom spolu bavili a probirali to, ale 
hIavne to udelali Ivy rodice. My jsme se 
dohodl~ ze nejjednodussi to bude udelat to 
v tom Trencine, treba i kvUli Ivy obcanstvi, 
takZe i z hIediska toho uznavani. No a taky tam 
rna ty babicky. Z nasi strany bylo relativne malo 
lidi a ja jsem pak udetat mejdan na Karlstejne 
pro znamy. Iva by!a potom tady nebo 
dostudovavala v Bratislave, takZe se 0 spoustu 
veci starali jeji rodice. My jsme akorat dohod!i 
termin, no pak jsme chodili "ano dort nam 
chutna", "tahle hospoda je dobra". Takze mi to 
prislo hodne bez probIemu. Ivy rodice jsou 
hodne v pohode a jejich zasluhou to dopadlo 
takhIe dobi'e. Samozrejme Iva si vybiraia satya 
takovY ty veci a spolu jsme vybirali prstynky a 

dohodli se, ze vsude budou ty puclici. Ale jinak 
nevim, co deiala Iva za pfipravu. No takZe 
hodne veci fesili rodice a zbytek spolu. No, co 
se resi na svatbe: termin to bylo spolu, prsrynky, 
to taky muselo by! spolu, hospodu zai'idili 
rodice a na Slovensku je trochu problem sehnat 
normalni hospodu, kde vari za normaIni penize. 

Misto a hosty? 

To tak nejak vyplynulo ... ode me jela nejblizsi 
rodina a svedek a pak byl mejdan na Karlstejne. 
U Ivy jsme pozvali "prvni koleno", takZe tam 
samozrejme mela vic lidi nez ja. Tam byl 
problem s eestovanim 

Jak si myslite, ie celou situaci vnimala? 

Oobre, my jsme byli oba vysmatY. 

5.Jakou roli se domnivas, ie hraji (pokud 
nejakou hraji) podZe Tveho nazoru svatby 
v soucasnosti? 

ZaIezi na tom, co si od toho ti lide slibujUestIi 
to berou jako Ufedni akt, to razitko a nazdar a 
dalSi razitko rozvedeny. Nebo jestli to berou 
vazne nebo jestli to potfebujou jako k detem, 
aby se pak neptaly proc se tatinek jmenuje jinak 
nez maminka. Tezko nct, je to rozdilny. Tfeba u 
nas je to jiny, ale na Slovensku je to casto kvUIi 
ki'est'anstvi a svatby jsou v kostele. My jsme 
oba nevei'ici, takZe jsme nemeli svatbu 
v kostele, ale ... takZe jeden z duvodu muze by! 
ten nabozenskem, takZe se jdou vzit do kostela. 
OaISim duvodem muze by! natlak rodicu a taky 
tlaky tohohle superstratu jako spolecne zdaneni 
mailZelu a tak, one te to nemipadne dokope. 
Nemuzes se zeptat ani na zdravotni stay 
partnera a to je bibY. No a pak se lidi berou 
samozrejme z lasky, ze to k tomu zivotu tak 
nejak patri. Ze mam zakladni skolu, sti'edni, 
vejsku svatbu a dite, jo. Takovej pfirozenem 
cyklus. 

Jakj vjznam mela osobne pro tebe ? 

Ze mam nejbajecnejsi zenu pod sluncem. 
Vseehno je ted' takovY zjednoduseny. Jednak po 
stnillee mednicky-, ale uz na toho partnera 
nepohIiziS jako partnera, ale jako na manZelku. 
UZ si dovoHS daleko vetS} otevi'enosti ve vsem. 
Ono se zda, ze ne, ale je to hrozna pravda. 
Nehudu se venovat svatebni noci, ktera trvala tii 
hodiny a k nicemu nedoslo, protoze jsme byli 
oha unaveny. Nevim jestli se to stalo nejak 
v podvedomi, ale ten daISi yYvoj uz je jinej. 
Partnerstvi je neeD jineho, nez kdyz jsou ty lidi 
mailZele. 

Vyznam jormy: 

Vsechno nejak vyplynulo ze situaee. Jak ta 
svatba, tak to pozadani 0 ruku probehlo upine 
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normalne. Proste viS, ze patl'iS k tomu druhymu 
aje totak 

Dodatky: 

Je neco, co se ryka svatby, pnprav nebo vstupu 
do man.zelstvi, 0 cern jsme spolu nemluvili a je 
pro tebe dulezite, aby bylo receno. Pfipadne, 
vzpomnel/a jsi si jeste v prubehu na neco, co te 
pl'edtim nenapadlo? 

To nevim. Ale v podstate ty plany. Hodne tech 
veci pl'ed svatbou, co te k ni wbec vedlo a 
takovY to vyUsteni. Prece jen ta svatba je ta 
brana do zivota a melo by to tak fungovat. 
Kdyby ses mizeptala jestli se neco zmenilo, tak 
mi to naplnilo v tom nejlepsim slova smyslu. Ty 
sny, ktery jsem mel pl'ed svatbou se naplnily 
v tom nejlepsim slova smyslu. 

Zmena vilCi okoli: 

Zillezi na tom, jake okoli. Rodice jsou radi, ze 
uz je to ta man.zelka. Znami ty to nebere pro ty 
jsme porild ti sami Jarda a Iva. No a v prilci 
akorat chteli formulai', ze jsem zenatej. Spousta 
mych znamych funguje v partnerskem zivote. 
Zijou spolu 3, 4 i 6 let a pak si reknou, ze se jim 
to nelibi a jdou ad sebe. Man.zelstvi zavazuje 
k tomu, ze uz nejde odejit tak jednoduse. Potom 
kouka i na ten vztah jinak, ale treba i na penize. 
Ty lidi tfeba meli oddeleny konta a platili si 
svoje veci a jeden koupil byt a dalSi vybaveni a 
pak se rozejdou a neni takovej problem. 

7B IVANA (24) 

Predstaveni respondenta 

Jmenuji se Ivana, je mi uz skora 25 let, kdyz 
jsem se vdavala, tak mi bylo 23. Mam vysokou 
skolu managementu a pracuji jako financni 
analytik pro pivovar. Pochazim z Liptovskeho 
Mikulase, bydlelajsem ale v Trencine a ted' ziji 
uPrahy. 

1. Co Te prvni napadne. kdyi sf vzpomenes na 
svoji svatbu? 

Zabava. 

2. Pfemyslella jste 0 tom, ie se chces 
v budoucnu vdatloienit? 

Ana, mysHm, ze kaZda zena uz jako mala divka 
premysli 0 svatbe, takove ty princeznovske 
svatby .... 

Pokud ana, jak jsi si svatbu pfedstavovalla 
v detstvi, dospivtmi, rane dospelosti (J 6-20Iet)? 
(prostiedi, lidi, obdobi, inspirace) 

Tak clovek to rna tak naplanovane, ze bude 
v nejab~m obdobi s nek:y'ID ehodit, pak ze s mm 
bude bydlet, coz u nas wbee nebylo, a ze se 
vezmou, coz u mne bylo ve 23. Kdyby mi ale 

nekdo tfi roky pl'edtim povMel, ze se budu 
vdavat, tak bych se mu vysmala. 

Inspirace na jinych svatMch 

Byla jsem na svatbaeh,ale byly to takove ty 
typieke slovenske na vesnicieh. Ty rodiny byly 
kfest'ansky zamerene a bez toho by se to 
nemohlo wbec odvijet. Ja jsem potom l'esila 
jestli i na moji svatbe ty slovenske svatby nebo 
ne. To bylo docela dilema. Pfedtimjsem byla na 
svatbe kamaradky a oni to meli uplne bez tech 
zvykU a nebyla to pak svatba, ale oslava. TakZe 
jsme si l'ikala, ze to neehci, ze chci, aby to byla 
svatba a byly tam nejake ty zvyky, ale v unosne 
mire. Podle me je to den, na ktery budes 
vzpominat i za dvacet rokU a podle toho by to 
melo vypadat. Melo by se to odlisovat od te 
jenom oslavy. 

3. MUies strucne popsat, jak vypadal Vas 
svatebni den v case? 

Svatbu jsme meli v Trencine, tedy v bydlisti 
nevesty. Moe jsem se nevyspala, protoze uZ 
jsem nemohla dospat a stale jsme nemohla 
uvel'it, ze opravdu ten den D. Rano prselo, takZe 
jsem byla takova rozmrzela, ze to bude takovY 
uplakany den. Nakonee ale bylo krilsne pocasi. 
TakZe nam nakonee svitilo slunicko, ale i stesti 
prselo. Rano jsem byla u kadefuice, manikUru 
jsem si delala. Okolo jedne potom pnsla cela 
rodiny k nam. Meli jsme dilema, jestli je zvat 
k nam, protoze bydlime v panelaku a 30 lidi uz 
trochu problem, nebo se sejit aZ na urade. 
Nakonec jsme to udelali jeste u nas, aby se i ta 
Jardova rodina spolecne vide1a a alespon se 
predstavili, kdo je kdo. Na Slovensku se pi'itom 
de1aji "PYtacky", kdy se nevesta odpYtava od 
rodicu. My jsme to ehteli take udelat, ale 
nevMeli jsme uplne jak. Jsou tam zase vselijake 
versovacky. Nakonec jsme se ~ozhodli, ze ne, 
takZe se pouze sesla rodina. S10 se na urad, 
svatba byla ve tn, tam probehl cely ten ritual. 
Odtud jsme se presunuli na hostinu. Tam to 
bylo jako klasicka svatba, svedkove meE 
proslovy, jedlo se ze spolecneho talil'e. My jsme 
tam tech zvykU meIi hrozne malo. Ja si myslim, 
ze by tam bYt mely, ze je to i takove srandovni. 
Kdyz jsme jedli polevku, tak se u nas vola: 
Polevka je malo slana, nevesta je nebozkana" , 
~akZe na to jsme se museli vzdy poHbit. Potom 
se jedlo pak bylo s610 pro novoman.zele a pak to 
pokracovalo volnou zabavou. 0 pulnoci bylo 
cepsenie, ktere u nas probehlo aZ kolem pul 
jedne, protoze vypadl proud. Na zacatku t~ byla 
dost nepl'ijemnost, ale nakonec Jeden 
z muzikantu pnnesl harmoniku a zacali se 
zpivat lidovky ceske i slovenske a nakonec to 
bylo velmi pfijemne. A to cepsenie probiM asi 
tak, ze nejdfive nejake mlada svobodna divka, 
to byla moje sestra fika verse neco jako:"ty se 
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odebinis od mis ... " a pak je tam zase starsi muz, 
kterY maya valaskou a zase rika nejaky versik. 
Pak se me ta divka pta: jestli chci hlavku sfat' 
nebo vinek snat' a kdyz se mi pta potreti, tak, ja 
odpovim, ze chci radeji ten vinek snat'. Potom 
by spravne mely svobodne divky sundat zavoj a 
dat na h1avu cepec. U mis to by1 jen normalni 
satek. My jsme to m~m tak, ze nevesta je ta 
hlavni a dela se to levUli neveste. Byia jsem ale i 
na svatbe, kde zenich dostaval klobouk a to se 
mi Hbilo. TakZe Jardovi davali klobouk, Potom 
jsme si navzajem pi'ipili, potom se tancuje 
v kolecku a uprosti'ed zenich s nevestou. Pak jen 
chlapy v kolecku zvlast', pak zeny zvlast', to ani 
nebylo planovane. Potom vlastne byla uz volna 
zabava aZ nekdy do peti do rana. Ja jsme si 
predtim rikala, ze kdyz to bude do 3, tak to bude 
super, ale nakonec to bylo do 5. Vsichni se tam 
hrozne dobfe bavili. Meli jsme tam hlavne 
rodinu. Kdyz jsme ale svatbu planovali, tak 
jsem mela dilema, jak to udelat. U nas kdyz se 
mysli rodina, takje to "prvni koleno". Kdybych 
tfeba pozvala jen kamarady, tak by to asi 
pochopili, ale byli by urcite zklamany. Mela 
jsem z toho takove smlsene pocity. Na jednu 
stranu jsem byla r!ida, ze tam ta rodina bude, ale 
na druhou stranu jsme se bala, jaka potom bude 
zabava. To vekove spektrum je hodne siroke, od 
moji babicky, ktera rna pres 70, po 40-50 aZ po 
ty sesti'enice a bratrance, kterYm je kolem 20. 
Potom, co jsem byia na svatbe kamaradky a ta 
to mela tak, ze nejdfiv meli obed s rodinou a 
pak s kamarady. A rodice posiali uz v deset spat 
a oni pak byli zklamany, takZe jsem pozvala 
celou rodinu. Ti lide se vetSinou vidi parkrat do 
roka a tam meli moznost se i Iepe poznat i 
s Jardovou rodinou. Nakonec to tak uzasne 
dopadlo, ze vsichni byli nadseni a skamaradiIi 
se. Jarda tam mel asi 7 lidi a zbytek byli nasi. 
Toho jsme se trochu obavali, jestli tam nebudou 
tfeba trochu separovani. Ale vsichni se bavili, 
tancovali, Jarda je vytahl na parket. I jeho 
maminka, ktera meia v planu pouze 3 tance 
nakonec tancovaia i kankan. Sama na to dodnes 
vzpomina, jak se tam mela uzasne. Krome 
babicek tancovali vsichni. (muj 20 bratranec se 
velmi dobre bavil. Byla jsem z toho velmi 
pfekvapena. V tech 30 lidech je velmi tezke, 
aby se kazdemu vyhovelo. Nekdo ceka jinou 
hudbu, nekdo zase vice tech svatebnich rituruu, 
nekdo zase min. Ale tady se bavili vsichni a byE 
nadseni. 

V cem se nejviee liSily dfivejSi pfedstavy, pJ(;my 
a pozdejsi realita? 

Asi ta zabava. No a take, me vzdycky na tech 
svatbach pi'islo, ze ta nevesta stirn zenichem 
byli vystresovani, hlavne ta nevesta a delali to 
hlavne pro ty rodice. My jsme byli vystresovani 
jen na zacatku. Na tom 'Made jsem se upIne 

klepala, abych ve spravny okarn.zik i'ekia to 
"Ano", ale potom uz jsme se jenom bavili. Vim, 
ze kamaradky , ktere se vdavali a mely tu 
velkou svatbu, tak si ji ony samy neuzily. Tak 
z toho jsem byla pfekvapena, ze ja ano. 

Je neeD co, pokud bys mella tu moillost, 
zmenilla, udelalla jillak? 

Asi ne, ja myslim, ze kdyby se neco zmeniIo, 
tak by se to pokazilo. Ani se nic nestah Iedine 
mozna, ze muj tatinek se tam opil. On si toho 
ani nikdo nevsiml, ale my jsme z toho meli 
trochu stresy. AZ tam, jsme zjistila, jak moc 
z toho byl vystresovany. Rodice toho hodne 
zafizovali. Ja jsem byia spiS pfekvapena, 
protoze on bYva velmi zodpovedny a tam to 
trochu pfepiskl. Ale jinak se nikdo neopil, nikdo 
se nepobii. 

4. Jak se do pfiprav a realizaee zapojil 
partner? 

Protoze to bylo na Siovensku, tak hodne 
zafizovali moji rodice. On se do toho ale 
samozi'ejme taky zapojoval, protoze napi'ikiad 
co se tYkit yYberu mista. Ja jsem pfedtim 
s nasimi obihala vsechny mozne penziony a on 
pak pi'ijel a ?ili jsme tam na obed, aby i on 
schvalil, ano muze by!. My jsme potom ti'eba 
jako yYsIuZ1..'U davali domaci slivovici a on na ni 
zafizoval ty bubHky, pucliky. Do te miry, jak se 
dalo se snaZil i on zapojit, ale bylo to 
samozi'ejme omezene tim, ze to bylo 
v Trencine. 

Jak si myslite, ie celou situaci vnimal? 

Ja uplne nevim, protoze onje typ cIoveka, kter}' 
skryYa svoje pocity. TakZe myslim, ze trochu 
vystresovany byl, ale nepusobil tak. Asi jako ja, 
aby to vsechno dobfe dopadlo. Cele to sice bylo 
naplanovane a vsechno dopadlo upine skve1e, 
ale mohlo se stat cokoliv a cele to muze 
v?iechno pfekazit. TakZe jsme urCite byE 
vystresovani, jak to bude vypadat. 

5.Jakou roli se domlliwis, ie hraji (pokud 
nejakou hraji) podle Tveho nazoru svatby 
v soucasnosti? 

Napfiklad se ve1mi posouva vek. Mamina se 
vdavala ve 22 a v t6 dobe byla stara. Ted' se to 
od te 20 pfesouva spiS aZ k te 30. Tfeba z mych 
podobne starych kamaradek jsem byla prvni. 
Myslim, ze se Iide snaZi to nejak moderne 
pojimat, neberou tolik ohled na ty tradice. 
Delaji to casteji v mensim i kwli financim. Uz 
trosku ztraci yYznam. A mnozi to maji tak, na 
co se brat kdyz se marne radi a je to jen papir. 

Cast lidi ty tradice povaZuje za dUlezite a deb to 
tak, jak to mam by! spravne. Ale je velky rozdil 
Cechy, Morava a Slovensko. To jsem byia 
docela pi'ekvapena. My kdyz jsme se s Jardou 
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zacali bavit 0 svatbe, tak jsem se pohid ptala, 
proc toto a toto. Na Siovensku se to pofM vic 
dela jako v minulosti. Samozfejme je to rozdil 
ve vesnici a velrych mestech, ale to je vlastne 
jenom Bratislava. 

Jakj vyznam mela osobne pro tebe ? 

Pro me to znamenalo dalsi etapu v mem zivote. 
Me to pfislo strasne pfirozene. My jsme uz po 
pul roce, co jsme spolu chodili vedeli, ze 
patfime k sobe a lIZ po pul roce jsme zacali 
phinovat svatbu a za dalsi rok a pUl se ta svatba 
realizovala. Nas se vsichni ptali, proc se 
bereme, kdyz jsme tak mJady, jestli marne 
nejake duvody tfeba jestli jsem tehotmi nebo 
tak, ale mim to pfiSlo nejak pfirozene, ze proc 
ne. ]a jsem taky mela pi'edstavy, ze nez si 
nekoho vezmu, tak s mm budu alespoii pUl roku 
rok bydlet ve spolecne domacnosti. Ze se 
projevi ty spolecne vlastnosti. My jsme pi'edtim 
spolu bydleli jen par dnL Ale my jsme se 
poznali. U nas to bylo spiS tak proc bychom se 
nemeli brat. 

Zmenilo se po svatbe neeo? 

To je strasne tezke oddelit. Pro me se zmenilo 
hrozne moc, protoze v tom obdobi jsem 
dokoncila skolu, nasla jsme si praci, stehovala 
se sem, kde jsem nemela zadne zniime. Pro me 
to byla razantni zivotni zmena a nedokazu 
pi'esne fict a oddelit, jak do toho zapadla ta 
svatba. Ja jsem v te dobe zmenila cely zivot. 

Ale urcite zmena k lepsimu. Ja si nedovedu 
pi'edstavit, ze bychom spolu bydleli a nebyli 
svoji. Je to takove jine. Samozrejme je to 
formalita, ale ja jsme se hodne uklidnila. Vice si 
duvei'ujeme a jsme si blizsl. Neumim to uplne 
pfesne popsat, ale jsme si jeste blizsl. 

Vzdavala jsi se snadno jmena? 

Snadno.Ale je pekne jmeno. Kdyz jsem byla 
mladsi, tak jsme si i'ikala, jak se budu jmenovat, 
to bude strasny, to si radeji necham svoje 
jmeno. Ono i zalezi, jake rna clovek ki'estni 
jmeno, 

Ale Ivana Z. je vcelku dobre. Ted' jsem se ze 
zacatku abecedy pi'esunula na konec. 

DUleiitost formy: 

My jsme chteIi, aby to bylo neco vyjimecneho, 
abychom na to mohli vzpominat. Nekdo ma jen 
obfad a obed a tim to hasne a to jsem si i'ikala, 
ze takhle bych to mit nechtela. Ja myslim, ze 
Ii de, kten to takhle udelaji toho budou potom za 
par let litovat. Ja jsem byla rada, ze nakonec 
byIi vsichni spokojem, jak my, tak ta rodina. 
UdeIali jsme takory kompromis, protoze rodice 
chteli mit velkou tradicm svatbu, coz ja jsem 
zase nechtela. J sme rada, ze se mim to podafilo 

skloubit a udelat kompromis, aby to vsem 
vyhovovalo. Mam1nka ti'eba chtela tnpatrory 
dort s pam icky a to jsem i'ikal stop, dort tam 
bude, ale ne takory. 

Byl ze strany rodicu jeste nejakj natlak? 

Natlak ne, ale spiS takove ty napady. SpiS se 
ptali, jak to chceme mit a ja odpovidala, ze 
takto. Tfeba svatebni oznameni jsme chteli mit 
trochu originaIni, takZe jsme jim pfinesli ukazat 
ten navrh a pak jsme trochu bojovali i s 
textem ... nakonec byli ve slovenstine dye verze, 
tak to byl jeden z tech kompromisu. No pak 
troSku taky s mistem, kdyz jsem fikala, ze to 
budeme mit v te kolibe, tak tatinek i'ikal, proc to 
nemame v nejakem hotelu. V Trencine je 
takory jeden nobl, kde maji ty salonky, kde se 
ty svatby delaji. Tak to jsem taky i'ikala, ze ne, 
ze na to moe nejsme. Ja bych se tam bala, ze mi 
spadne lZicka na zem. Kompromisy byly, ale 
nemuseia jsme S1 j1ch pi'ilis vydupavat. 

A sJardou? 

Jarda byl velmi tolerantm v tom, ze to bude na 
Slovensku a hlavne ja tam budu mit tu rodinu. 
Mohl mit namitky, ze tam ti'eba ja mam dvacet 
lidi a on nebude nikoho znat a bude se tam citit 
spatne. VetSinou souhlasil s tim, co jsem mu 
navrhovala. SpiS jsem se take bala, aby stirn 
souhlasiL Byloto vsechno po dohode, nebylo to 
tak, ze bych si za tim stala. 

Dodatky: 

Je neco, co se tYka svatby, pi'iprav nebo vstupu 
do mailZelstvi, 0 cern jsme spolu nemluvili a je 
pro tebe dulezite, aby bylo i'eceno. Pfipadne, 
vzpomneVa jsi si jeste v prubehu na neco, co te 
predtim nenapadlo? 

No jeste byla sranda, ze jsem S1 svatebni kytku 
objednavala sarna. On kdyby ji vezI z Prahy a 
nevedeli jsme jake bude pocasL. takZe to bylo 
takove poIopi'ekvapem. 

Jeste byla uzasmi kapela. Dlouho jsme vahali, 
jestli tam nekoho budeme mit. Nakonec nam to 
doporucil ten majitel doporuCiL Meli hrozne 
siroky repertoar a co si kdo pral, tak to mu 
spiniE. Dokazali dostat lidi na parket a udrzet je 
tam. 
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~A PETR M. (29) 

Dfedstavenf respondenta 

?etr , jeste p~rM 29 let a zenil jsem se 
Jred rokem a neco, takZe taky 29. Vzdelanjsme 
la FF UK na katedi'e kulturologie. Zamestnan 
ve vzdelcivaci agenture neco jako projekt 
ll1anaZer a v soucasnosti uz zastupce i'editele. 
Bydlim celou dobu na Praze 6. 

1. Co re prvni napadne, kdyi si vzpomenes na 
'Noji svatbu? 

Knlsna udalost a takove hezke setkani lidi a 
prirody. 

2. Pfemyslella jste 0 tom, ie se chces 
v budtJucnu vddtloienit? 

Asi moe ne. To vyplynul0 aZ po nejake dobe 
vztahu s Evou. Pi'isia na to doba a pak nas 
napadlo i misto a pak: se to poskladalo celkem 
dobre. Ale ze bych jako fiiukal, ze bych se rad 
zenil, to ne. Moma jsme 0 tom troSlru 
premyslel, ale velmi plose. Kdyz jsme tu svatbu 
pak planovali, tak se ukazalo, ze ty moje 
predstavy byly hodne amatersky a povrchnL 

Pokud ano, jak jsi si svatbu pfedstavovalla 
v detstvi, dospiwini, rane dospelosti (J6-201et)? 
(prostfedi, lidi, obdobi, inspirace) 

To byly spiS takove zablesky. SpiS se to 
mixovalo jestli by to bylo v kosteIe nebo 
v cirkevnim prostredi nebo ve meste nebo spiS 
na venkove nebo v te pnrode. To jsme si jako 
nebyl wbec jistY. SpiS m tak mali rodiee, 
abych se zenil a nechal pohlbit nekde v miste 
bydliste, aby tam nemuseli pak: lidi jezdit 
daleko, ze je to sobeckY. Na druhou stranu jsme 
si to chtel udelat podle sveho. Ale wbec jsem 
neresillidi, tradice nebo rreba hudbu, to fakt ne. 

Inspirace: 

Na svatMch jsem byl jako malej, pak dlouho 
dlouho nic a v poslednich 4-5 letech alespoii na 
dvou roene. Za zaeatku mi to nebavilo. Byli tam 
cizi lide, ktery jsme neznal, ale eim blizsi mi ti 
tide potom byli, tak se mi to zacinalo libit. Pak 
jsem hodne casto fotografoval. Coz byl dobry, 
ze jsem na tech svatbach by!, ale zase jsem 
musel fotit a ne se mac opit. Nikdy mi ty svatby 
neinspirovaly co se tyee tech exterieru, ze bych 
si mal tak takovou bych chtel mit. SpiS jsem si 
tfeba vsimal tech rodin, ze treba ty venkovsk)i 
jsou takovy spontanni a vesely. Rikal jsem si 
treba jestli ja budu scbopen na tech svatbach 
takhle tanCit, odvazat se a uvolnit. A fikal jsem 
si, ze na to asi nemam. 

Rozhodne nase svatba nebyla kopirovanim 
neeeho, co jsme videli. Jediny co tomu bylo 
trochu podobny bylo, ze se muj kamarad zenil 
na Zalym v Krkonosich u konci lanovky. Meli 

to ale hrozne nevymakany, protoze jim tam 
zaealo hrozne prset a kdyby rozhledna nebyla 
otevrena, tak nevim. 

SpiS ta inspirace byla v tom vnitfuim naladeni. 
TakZe spiS se na tu svatbu naladit, nez jak ji 
potom provest. 

Menila se pfedstava 0 vhodnem veku ke vstupu 
do manielstvi? 

No tak kdyz jsem byl malej a pi'edstavoval jsme 
si rok 2000, tak jsem si fikal, jak budu starej a 
dospelej. Ale, ze bych si fikal, ze chci mit do 30 
deti a zenu, to jsme nemel. SpiS to nejak 
vyplynulo z toho dlouhodobejsiho vztahu, 
zaealy se mu libit ty rodinny atmosfery na tech 
jinych svatbach. , ze se sejdou Hdi a stvrdi se 
ten vztah. Postupne jsem zacal k tY svatbe 
smerovat, ale ne ze bych si dal zavazek, ze 
musim. Spis jsem se nalad'oval a pak ta svatba 
pfiSla mysHm v pravou chvili. 

3. Muies strucne popsat, jak vypadal Vas 
svatebni den v case? 

Vyjeli jsme odtud z Pra11y asi v devet rano. 
V 11 jsme byly v Bozim daru. Vyzvedli jsme po 
ceste kytky a postupne se za nas radili dalsi lidi, 
kten vezH dalSi veci. Potom jsme se ubytovali 
na hotelu a zaeali organizovat. Jeste v pUl druM 
jsem neveclel, ktera bije, protoze jsem porad 
organizoval, zai'izoval a telefonoval, co kam rna 
pnjit. Jezdil jsem na to misto, ktery bylo 
vzdaIeny asi 10 km. Ukazoval jsem fotografUm, 
kde se bude fotit, kde ma bYt starosta a kde 
hudba. 

Ten den je ale specialni, ty lidi prijiZdi kwli 
nam a ze pokud to nejak organizacne 
nepokazime, tak ze to bude hezk)i. Pocasi, 
ktereho jsme se bali nejvic nam vyslo. 

Sjelo se asi llO lidi, obfad byl na takovych 
skalkach uprosrred rozkvetle pastviny, odkud 
byly krasne vyhledy na vsechno dlilezite 
v Krusnych horeich. 

Aby nedoSlo k dopravnimu kolapsu, talc nam 
pan starosta poslal i policajty, kamaradi meli 
tykovy ty oranZoyY vesticky. Ve dye jsme 
pi'ijeli s Evou. Vsude kolem byli lidi, hrala 
hudba ... Obrao trval asi pul aZ tn Ctvrte hodiny. 
Mluvili oba starostove. Nejdi'iv starosta 
z BoZiho darn, ktereho mame radi, ale nemel 
pravomoc nas oddat. TakZe on fekl takoyY to 
hezk)i. Pak prisel mistostarosta z Jachymova, 
aby odfikal svych deset slov. Pak byla 
derovacka, fotili jsme se. Pak jsme odje1i na 
BoZi dar do takoveho salu. Bylo tam docela 
hodne malych deti, ktere to velmi rychle 
rozjely, takZe ta zabava byla strasne fajn. Pak 
by! nas prvni tanec, kten!ho jsme se hrozne 
desili, protoze ani jeden z nas neumime tancit. 
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Lidi ale byli hrozne fajn a nechteli od mis zadny 
stardance. No jakmile skonCili vsechny tyhle 
formalita jako projev a pak tanec, tak to bylo 
hrozne v pohode. A takov)r ty obavy, ze si to na 
1'y svojf svatbe nebudu moc uzft, tak ty se uplne 
rozplynuly. Pal'ilo se asi do 4 do nina a jako 
spnivny kapitan jsme zUstal poslednf na place. 
Pak jsem si dal gulasek na dobrou noc a sel 
jsme spat. Druhy den to jeste pokracoval 
takov)rm v)rletem, kdy se 1310 asi 30 lid! projit a 
koupali jsme se v potucku. Pak byl obed a 
odpoledne byla jeste vemisaz v)rstavy na 
Klinovci. Tam se to tak hezky smichalo, ti 
svatebcane a navstevnfci v)rstavy. Eva tam 
rozdaval kolacky a v)rstavu uvadel starosta, 
kterY nas oddaval a bylo to takov)r vl'ely a 
hrozne fajn. Ale po tech dvou dnech jsme byli 
hrozne unaveny. Bylo to hrozne narocny. 

Nam ten vikend vsechno vyslo. Tak jsme si 
i'ikali, ze 0 svatebni noci samozrejme to neslo, 
ale ten den potom, ze bychom chteli pocit. 
Rikali jsme si, ze jsme na tom Bozim daru a i to 
vychazelo na ty dny, ze by bylo nadherny kdyby 
to vyslo take, ale bohuzel. To bychom toho 
chteli asi moc .. 

V cem se nejvice lisily dfiwJjsi pfedstavy, p/ony 
a pozdijsi realita? 

My jsem meli s Evou docela takov)r hadky, kdo 
bude muj svedek. Chtel jsem meho kamarada 
od detstvi, 0 kterem j sem nikdy nepochyboval, 
ze bude muj svedek. Eva ho ale nema pi'ilis rada 
a tak jsme se nechal ukecat, ze teda muj svedek 
bude nekdo koho ma radeji a hlavne ho muze 
jeji svedkyne. Ted' toho docela lituji a jsem i 
odsouzenej, ze ja svedek nikdy nebudu. Potom 
ten muj svedek jako prvnf s tY svatby odjel uz 
asi v sedm a to je divny. 

Ale jinak tam nebylo nic z ceho bych byl nejak 
nestastnY. Vsechno byl0 v pohode a ty lidi byli 
tolerantni. 

Je neco co, pokud bys milia tu momost, 
zmeniila, udeIailajinak? 

To byly spiS takov)r detaily, ze hudba na obl'adu 
meia hrat dyl a dl'iv. Nebo nam zdrhlo asi 20 
lid! ze spolecne fotky a na hote1u se uz nic 
spatneho nestalo a bylo vsechno fajn. Nekdo se 
opil, nekdo ne, ale dopadl0 to ve vsi 
pocestnosti. 

4. Jak se do pf£prav a realizace zapojil partner? 

My jsme si obecne nefikali, tak a na jai'e 
udelame svatbu. Nas napadl0 to misto a chteli 
jsme to venku, takZe jsme zjistovali, kdy bude 
ta nejlepsi doba, aby bylo teplo a nebylo 
o Sklivo. Kdyz jsem prisel s tim, ze by to mohlo 
b,Yt v Krusnych horach, tak Eva nebyla moc 
nadsena. Ze to muzeme mit tady na Babe a nebo 

nekde v Stromovce a to mi pl'islo dost fadni. My 
jsme jako chteli takovou trosku extra ordinery 
svatbu, aby to vyjadfovala to co je v nas a tomu 
jsme potom vsechno podfidili. 

TakZe ja jsem vymyslel, ze to bude v tech 
Krusnych honich a vyargumentoval jsem si, 
proc to bude dobrY. Pak jsme se tam jeli 
podivat. Na tom, jak to byl docela ve!ky projekt, 
tak bylo pro nas dobry, ze na tom Bozim dam 
ma docela dobrY znamy a ze to nebude tak 
drahy, protoze nam vyjdou vstl'ic. TakZe za to, 
ze souhlasila s tim nap adem, tak si pak zase 
zacala diktovat, to co by chtela ona Jedna 
z tech veci bylo, ze jsem ustoupil s tim 
svedkem. Pakjsme to planovali nejak spolecne. 
Trochu napjaty bylo, kdyz jsme l'esili, kdo jak 
pojede a koho poveze. Nakonec jsme se i 
dohodli, ze tam chceme co nejvic lidi, ale aby to 
byl0 vyvazeny z obou strano Takov)r ty veci, 
kde kdo bude spat a tak to pak l'esila Eva. 
Svatebnf oznameni vymyslela Eva. Byl to 
takov)r komiks a jeli jsme ho fotit do Krusnych 
hor. To pak dodelavala jeji graficka. Ty 
krusnohorske zalezitosti jsem vyfizoval ja, to 
byla moje starost. Eva pak vyl'izovala, co bude 
soucasti rautu, kytky si zanzovala. SnaZili jsme 
se 0 ty povinnosti delit. Ja jsme mel jeste pred 
tou svatbou pracovni starosti, Ja jsem dva dny 
pl'ed svatbou uvizl s mikladakem u Brna a Eva 
sHela, ze mam b,Yt doma a resit svatba a ne b,Yt 
nekdevBme. 

Jak si myslite, ie ceIou situaci vnimal? 

H. myslim, ze zensky se na tu svatbu pfipravuji 
minimalne deset let. Tesi se na vsechny ty veci, 
ktere tomu pi'edchazeji, jako zasnuby a tohle a 
maji sve dane pi'edstavy, takZe to si tela uzit, 
aby to nebylo odflaklY. Ale mysHm, ze to bylo 
pozitivni. Myslim, ze ani ty pfipravy, pri 
kterYch se nektere ty pary rozhadaji, tak nas to, 
myslim, nerozhodilo. My jsme 5i rekli, ze si ten 
den chceme UZ!t a myslim, ze Eva v klidu byla. 
Ona zase neni ten typ, co by si ty veci dokazala 
liZit naplno a odvazala se, ona to kontroluje 
trochu rozumove. Ale na to , jak ji takovou 
zmim, tak si myslim, ze si to uzila a byla 
v pohode, nenervoval se kvUli drobnostem, coz 
bezne dela. Ze si to udelaia takov)r jak)r to 
chtela mit. 

Role rodicu: 

Toho jsem se jako hodne bal, protoze kdyz mel 
bracha svatbu, tak do toho ty rodice hlavne ty 
nevesty hodne vstupovali. Bracha z toho byl 
hodne nastvanej. Bylo to i tim, ze to bylo ve 
Zline. Tim, ze my jsme si to organizovali sami a 
jeste diky nasim znamym, tak do toho ty rodice 
zatazeny nebyli. Nakonec mi to i trosku mozm'i 
mrzi, ze se na tom vic nepodileli. Privezli nam 
nejaky ty veci nebo organizovali ty rodinny 
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pi'ibuzny. Iinak do toho ale pfilis nezasahovali a 
bylo to v nasi rezii a nasieh nejblizsieh 
kamanldu. Meli jsme tam na pomoe Eviny 
kamaradky, ktere delaIy takove stycne 
dustojniky, jedna pro hotel a jedna pro obrad. Ia 
jsem zase predtim organizoval ty lidi, co pak 
budou organizovat, kdyz my budeme hrat tu roli 
tech novomailZelu. DaISi lidi treba resili to 
parkovani. Ty lidi se toho ale zhostili 
dobrovolne a nebrali to jako prudu. 

5. Jakou roli se domnivQs, ie hraji (pokud 
nijakou hraji) podle Tveho nazoru svatby 
v soucasnosti? 

Svatba je myslim, v nasi generaei vnimana jako 
takovY pravni krok. Svatba, to je se pak budu 
muset delit 0 majetekaje to takove ztizeni toho 
vyrovnitni. Spousta lidi si neuvedomuje, ze je to 
krasna spolecenska udalost, to my slim, ze jako 
hlavne. Ie to takovY usudek dvou lidi, ze spolu 
ehteji by!. Davaji najevo, ze spolu budou 
v dobn\m i ve zlem a ze se to neda tak snadno 
zrusit. Ie to ryraz duvery. Myslim, ze ve 
spolecnosti je to odvetvi prumyslu, ale my jsme 
jako moe nikomu vydelat nedali. Ie to 
spolecenska udalost. My jsme v tom veku 
kolem 30, kdy se kaZdy rok bere deset lidi. Aje 
to pak takory pi'ijemny program na tyhle jami 
meske. Myslim, ze by se ti lide brat meli, ze to 
item vztahum pomme. Ze kdyz se ta svatba 
povede, tak je to v tom vztahu tak ryznamny, ze 
to ten vztah zase zvedne. My jsme dlouho po te 
svatbe meli tu hladinku te lasky zase 0 neeo 
rys, pak to zase klesa na ten normal. Ale ja na 
to porM vzpominam jako na takovY zazrak a 
hrozne dIouho jsme z toho byli takory ujety, jak 
se mim to libilo. A hodne lidt pak r!kalo, ze to 
byla nejhezci svatba, na kterY byli. Myslim, ze 
je to zazitek 0 ktery se ti lide, pro ktere ty 
svatby ted' nejsou zrovna in, zbytecne oehuzuji 
a je to hrozna skoda. My to nebereme, ze jsme 
si to zkomplikovali pravnicky to souziti, nebo 
spiS to, co bude potom souzitL Ale je to taky 
otma penez. Lidi, co na ni nemaji, tak tfeba 
cekaji, ai na ni mit budou a neehteji to zkazit. 
Kdyz z toho ehee mit clovek ten zazitek, tak ta 
svatba must by! asi dIouho pripravovana a 
zainvestovana a pak je to hezky zaZitek. 

Jakj vjznam meia osobne pro tebe ? 

Ie to jeden z myeh splnenyeh snu, ne v tom, ze 
jsme se ozenil, ale ze se nam podafilo 
zorganizovat na miste, pro nas niternym, pfivest 
tam spoustu lidi a udelat z toho takovou party. 
A jsem nid, ze se to povedlo. Bylo to takove 
potvrzeni, ze spolu ehceme by!, i pres nejake 
potiZe, ktere jsme ptedtim spolu fieli a ze ty 
Ii de nas muzou zacit brat ja,1co takovou stabilni 
dvojiei do budoucna. Zmenu, jak se tika, ze se 
po svatbe clovek zmeni, na sobe ani nepoeit'uji. 

My jsme to neme!i tak, ze byehom cekali na ti 
svatbu, abyehom to pak rozjeli nebo neeo 
skonCili. My jsme si i'ikali, ze bude idealni, 
kdyz se po te svatbe nie nezmeni a ti lide 
zUstanou takory, jaci byli pi'edtim. Nie te 
nebude svazovat ani se nebudes vic kontrolovat. 
My jsme ehteli, aby to bylo 0 tom hezkem 
vikendu, ale neehteli jsme,aby nas to zmenilo. 
Kdyz rna Clovek ten prstynek na ruce, tak ten 
status jiny rna. Ale pofM vsechny zajima, jak 
manielstvi a jestli se neco zmenilo a co ta 
svatba, jestli to bylo drahy a stalo to za to. 
Porad se na to ptajL Ale ja jsem porad stejny a 
tak jim uplne nedavam sanci, aby 0 tom neeo 
zjistili. 

Dodatky: 

Je neco, co se tyka svatby, pfiprav nebo vstupu 
do manieistvi, 0 cem jsme spolu nemluvili a je 
pro tebe dUlezite, aby bylo receno. Ptipadne, 
vzpomnel/a jsi si jeste v prubehu na neeo, co te 
pfedtim nenapadlo? 

Me jeste troehu mrzi, ze jsme nedali prostor 
rodicum. Kdyz uz je Clovek v t6 situaci, kteni je 
pro takova symbolieka a mela by ty dva lidi 
spojovat, aby vic citili, ze se jim berou deti a vic 
jim podekovat, ze nas vypiplali. Ja jsem se to 
snaiil v tom projevu, ktery byl hodne emotivni 
a pri kterem jsme se rozbreeeL Ale oficiaIne 
jsme jim nepodekovali. Na tech jinyeh svatbaeh 
ty rodice meli proslovy a byli takory vlidcejsl. 

At' si to lide delaji po srym, pokud z toho chteji 
mit velky zazitek. Pokud se brat musi nebo je 
k tomu tlacenej, tak mu to bude asi jedno. 
Pokud ale ehee mit takovou tu vnittni svatbu, 
aby mohl n'kat, ze svatba je hezka vee, tak at' si 
da na tom zalezet a ze ty moznosti dneska jsou. 
Podle me jsou ty svatby dneska cim daI tim vic 
osobity a je to podle me spravny smer. 

8B EVA M. (30) 

Predstaveni respondenta 

Imenuji se Eva, je mi skoro 31, vdavala jsem se 
loni v cervnu. Vzdelani vysokoskolske a delak 
sefredaktorku detskYeh casopisu, jsme z Prahy a 
bydUm v Praze 

24.6.2006 

1. Co Te prvni napadne, kdyz si vzpomenes na 
svoji svatbu? 

Rozkvetla louka. 

2. Premyslella jste 0 tom, ie se chces 
v budoucnu vdatloienit? 

Tak urCite, UZ od malicka. Ne nejak konkretne, 
ale neptedpokladala jsme, ze byeh zUstala 
neprovdana. 
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Pokud ano, jak jsi si svatbu predstavovaIJa 
v detstvi, dospivimi, rane dospelosti (16-20let)? 
(prosti'edi, lidi, obdobi, inspirace) 

Neco konkretniho jsem si obcas predstavovala a 
ne nejak casto, 

Inspirace na jinych 

No byla jsem na hodne svatbach SpiS jsme si 
i'ikala, ze takhle bych to nechtela, Jedine v cern 
jsme se inspirovali byla hostina formou rautu, 
ale jinak to bylo spiS negativnL Me vzdycky 
vadilo, ze se po obfadu meli kamaradi rozejit a 
byl obed s rodinou a pak se vecer zase sejit, Pro 
me jsou kamaritdi stejne dUIezity jako rodina, 
takZe mi pfislo divny to rozpojovat, Obed 
s rodinou muze by! kdykoliv, 

Menila se pfedstava 0 vhodnem veku ke vstupu 
do manielstvi? 

Ja jsem si to nejak nepredstavovala konkretne, 
Tak jasne, ze kdyz je clovek malej, tak si i'ika 
v roce 2000 mi bude 24, to budu mit deti a 
manZela, No a v pozdejsi doby jsem si i'ikala, ze 
tak kolem te 30, 

3. Muze§ strucne popsat, jak vypadal Vas 
svatebni den v case? 

My jsme to meli v Krusnych horach, takZe jsme 
se tam museli nejdi'iv nejak dopravit, takZe jsme 
jeli pomerne brzo. Jeli jsme s kamanidama. Petr 
s kamaradem, ja s kamaradkou. Dojeli jsme tam 
dopoledne, ubytovali jsme se v hote1u, Ja jsme 
zavfela dvefe pokoje a neehala vseehno b:0:. 
SnaZila jsme se mit vsechny pfipravy hotove jiz 
pi'edtim a v ten den se uz 0 nic nestarat, Vsiehni 
byE zaukolovany. Ten den uz jsem se nechala 
jen cesat a oblekla jsem se, Petr jeste mezitim 
neeD zai'izoval. Pak jsme vyjeli z hote1u ce1a 
rodina a kamaradi, Dojeli jsme na takovou 
louku v Krusnych honich, na Ryzovnu, kde uz 
cekala vetsina lid!. Celkem nas bylo asi pres 
100. Petr tam byl dfiv a kdyz jsem vystoupila 
tak tam na me cekat A mtHi j sme to tak, ze me 
k tomu oltari, ktery jsme meli v pfirode mezi 
skalkami dovede on, Nemam tatinek, takZe jsme 
nechteIa, aby me tam vedl nekdo jiny. Tam 
j sme spolu dosE, hrala nam k tomu hudba, 
housle a kytara, My marne sveho oblibeneho 
starostu na BoZim darn, ale ten nas nemohl 
oddavat, protoze na to nema nejaky zkousky, 
kdyZ to neni pi'imo z te obce.TakZe jsme tam 
potfebovali, aby tam byl jeste nekdo, kdo mis 
muze skutecne oddat, coz byl starosta 
z Jachymova. Od nej jsme cham jen to , ~o je 
potfeba, aby i'ekl, A od prvniho starosty Jsme 
zase chteIi, aby neco i'ekl, protoze mis zna, 
Probehlo to,co musi by!, Pak zase hrala hudba, 
lidi chodili gratulovat a bylo to takovY hezky, 
Vesely to bylo s moji vleckou. Jak byla ~louh.a, 
tak ji kdyz jsme se sla podepsat museh no SIt, 

Deti to dr.ze1i a moe se jim to libilo, Pak bylo 
focenL My jsme rekli vsem at' odjedou do toho 
hote1u a my jsme tam zUstali s fotografkou a 
hezky jsme si to uZili sami, Dorazili jsme zpet 
do hotelu kde na nas vsiehni cekali a hitzeli na 
nas ryzi. V hotelu nas uvitali panaky a chlebem 
se soIL ledno byl panak vodky, to jsme dostala 
ja a jedno byl vody, to mel Petr. Pak jsme se 
usadili uvnitf. Byly proslovy, svedei neco fekli, 
pak Petr mel projev. Ptipili jsme si se vsema a 
byla volna zabava. Hostina byla formou rautu. 
Piti jsme tam taky meli vseehno. Bylo ale 
horko, tak lidi moe tvrdy nepili, meli jsme 
dobry vina, tak ty se pili hodne, Meli jsme tam 
kapelu. Byli to moji znami, dva lide, hraji 
takovY odrhovacky, ale celkem dobry. Bylo tam 
hodne deti a ty deti to tam tak hezky 
rozproudily, Rodne jsme tancilL A tak to bylo 
aZ do rana, My jsme ten obi'ad meli aZ 
odpoledne ve dye hodiny, abychom to stihli 
z Prahy. Pak ta zabava zacla v pul paty a ta 
hlavni byla asi do pUlnoci,a Ie lidi tam zUstavali 
dele asi do 2. A mysHm, ze to staCilo, ze nen! 
poti'eba, aby to trvalo cely den. Ptipravili .si pr? 
nas takovou soutez, takZe jsme tam museh pImt 
nejake ukoly. 

Tradicni zryky: 

Ty panitky, ta ryze, pak jsme hazel a kytkou, 
dort jsme krajeli,.. myslim, ze jsme to nemeli 
nejak netradicni, snad jedine tim, ze jsme to 
meli venku, ale jinak to probihalo celkem 
tradicne, Prvni tanee, taky 

Kdo iniciatorem: 

Ty panaky a chleba sami v tom hotelu a ty 
strepy jsme jim fekli, ale oni jsou zvykli to 
de1at takZe by to asi stejne udelali. Nemeli jsme 
siee ~o1ivku, protoze to by ani v tolika 1i~ec~ 
neslo a bylo by blby, abychom to tam Jedh 
sami. My jsme se tomu nebritnili, chteli jsme to 
mit tradicni. Ja jsem i mela ty saty. Nektery 
holky chteji mit ty originalni saty, tak ja jsem 
chtela bYt ta nevesta ta hezka v tech bi1y~~ 
satech. A Petr mel ten klasickej oblek KytlCl 
jsme mela taky normalne, Na stoly jsme potom 
meli samostatne rUze, 

V cem se nejvice lisily dfivejsi pfedstavy, pIany 
a pozdejsi realita? 

Prave, ze ne. My jsme se obavali, ze tim, jak 
jsme tam meli spoustu lidi, ze nastanou ty 
nepfedvidatelny udalosti a one ~an; to vvse~h~~ 
vyslo. Rozkvetla nam louka, pocasl vyslo 1 hdl 
se dobfe bavili. TakZe spiS v tom dobrem. Ja 
jsme takovy nervak, co vsechno se stane. 

Je neco co, pokud bys melfa tu moinost, 
zmenil/a, udelalfa jinak? 
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Vlastne ne. My jsme meli fakt hrozny stesti. Ja 
jsme te pnprave venovala hodne casu. Meli 
jsme na vsechno tabulky, ja jsme se diky tomu 
naucila v excelu, kde kdo bude ubytovany, kdo 
jak pojede. Fakt jsme dati maximum do te 
pripravy. 

Jak dlouho trvala? 

Zacali jsme mozna uZ od Iedna, to jsme to 
domlouvali v tom hotelu. V unoru uz jsem 
musela sMnet saty. 

Asi bych se priSte tolik nestresovaia a vic si ty 
pripravy uzivala. Jedna pani mi rikala, je to je 
hezkY ty pripravy. Ale ja jsme nevedela, ze to 
takhle dobre dopadne, tak jsem si je neuzivala a 
meia z toho spiS stres. 

4. Jak se do pffprav a realizaee zapojil partner? 

Docela jo. On je dost organizacni typ a uz 
docela vime, co komu jde zafizovat. Obcas mi 
v tom udeIal i chaos. Delali jsme to spolecne, 
ale pak tfeba on to tam jel vyi'idit. Tfeba 
komunikoval se starostou. MysIim, ze jsme se 
na tom podileli jako oba. 

Jak si myslite, ie eelou situaei vnimal? 

Jei myslim, ze dobre. Asi jako ja. Myslim, ze se 
nam to povedlo a libilo. Jasne, ze behem tech 
priprav uz je clovek potom nervozni, ale setkala 
jsme se s vYbornyma sluibami. Tfeba saty. 
Jedine v prvnim kvetinarstvi byli protivny, tak 
jsme sia jinam, tam jsme se trefila a udelali mi 
to skvele. 

Role rodicu: 

Oni vedeli, ze to nema moc cenu. Moje 
maminka z toho meIa docela hrlizu, jeste me 
jednu chviIi lamala, ze by to bylo pohodlny 
zlistat v Praze. Bylo to tak, ze jsme je 
zaukolovali. Vsem lidem jsme dali konkretni 
ukoly. Moje maminka treba potom, ale to si 
udeiaia sarna, upelda 20 strudlu a delaia to 
sarna, ale to byia jeji chyba, ze si nerekla. 

5. Jakou roli se domniwis, ie hraji (pokud 
nejakou hraji) podle Tveho nazont svatby 
v soucasnosti? 

Kdyz me lidi fLl(aji, ze tu svatbu neporrebuji, tak 
mi to nevadi ani se nad tim nepozastavuji. 
MysHm, ze kaZdy to rna jinak. Kdyz si chce 
nekdo udelat svatbu ve 4, tak to taky beru, ale 
vadi mi ty svatby mezi. Bud' si udelam hezkou 
svatbu, takovou jako ja chci. Ne, ze potrebuji 
papir, tak ji udelam malou. Ja mam depresi 
z tech svateb 0 20 lidech ani nevim proc. Po te 
zkusenosti si my slim, ze ten papir taky neni 
dulezitem, ja potom zadny zmeny necitim, ale 
byl to dillezitem zazitek v zivote a myslim, ze to 
byl zatim muj nejhezci den v zivote a bylo by 
mi lito, kdyby nebyl. Je to jediny den, kdy 

vsichni, ktere mas nida, pfijdou kvUli tobe. Pro 
me to byl ve1kY zazitek a ten papir k tomu tak 
nejak pati'i to je taky dulezity, ale spiS ten hezky 
den .. 

Pro verici, kten to maji v kostele to ma zase 
treba jiny vYznam. Nam je zase spis blizka ta 
pfiroda a ja bych to nechtela v zadnym pfipade 
na ul'ade. Tille pro me bud' v kostele nebo v te 
pfirode. Kwli tomu, ze je to tradice, bych to 
nedelala, spiS kwli tomu, ze je to dUlezity pro 
mis vztah a pro nas dva, ale uVafujes i da! kwli 

Dodatk:y: 

Je neeo, eo se tYka svatby, pfiprav nebo vstupu 
do manielstvi, 0 cem jsme spolu nemluvili a je 
pro tebe duleiite, aby bylo feeeno. Pfipadne, 
vzpomnel/a jsi si jeste v prilbehu na neeo, eo te 
pfedtim nenapadlo? 

Hodne jsem resila otazku zmeny jmena. A bylo 
to docela sloZity. Me umfel tatinek, takZe to 
jmeno je pro me hodne dulezity, ze treba potom 
ztracim ty koi'eny. No a taky je jiny jestli se 
vdavas ve 20 nebo ve 30, kdy uz mas neeo 
vybudovimo. TakZe jsem to resila docela hodne. 
Napadali me rtizny varianty, ze tl'eba budu 
uradne takhle, zase kwli detem ... Proste je to 
slozity. Resila jsem i obe jmena, ale to proste 
nejde. Kwli Petrovi, jsem teda M., ale protoze 
jsem vedela, ze je to dUIezity pro nej, ze k nemu 
patfim. Nelituji toho, ale na jednu stranu mi to 
mrzi, ale je to neresitelny. 

Jo, jeste zasnuby. No my jsme se zasnoubili na 
tom miste, kde jsme se pak brali. Me by mozna 
staCiI ten akt, ze jsme si vyjadfili, ze spolu fakt 
chceme b:Yi:. 
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9A PETR D (33) 

Pfedstaveni 

Jmenuji se Petr, a bylo a je mi v obou pi'ipadeeh 
331et. Mam vysokoskolske vzdelani a praeuj i 
jako bankovni ui'ednik. Poehazim z Jiznich 
tech a ziji uz dIouho v Praze. 

Co Ie prvni napadne, kdyi si vzpomend na 
svoji svatbu? 

Pi'ijemny zazitek. 

Pfemyslella jste 0 tom, ie se chcd v budoucnu 
wiittloienit? (jdte pfedtim nei jste zacal 
pkinovat svoji realnou svatbu) 

Ano, pfemyslel. 

Pokud ano, jak jsi si svatbu pfedstavovalla 
v detstvi, dospivdni, rane dospelosti (16-20Iet)? 
(prostfedi, lidi, obdobi, inspirace) 

Instituci manielstvi pova.zuji za duIezitou a 
neberu ji na Iehkou vahu. Zaroveii jsem 0 tom 
pi'emysleI jako 0 velkem ukolu, protoze svatba 
neni zalezitost pouze pi'islusnych dvou lidL 

Navstivil jste jii pfedtim nijake svatby, 
inspirovaly Ie (v dobrem a spatnem)? 

Navstivil jsem pi'edtim asi ti'i svatby a 
inspirovalo me to zejmena ke dvou vecem. 
Snaiit se s partnerkou, aby bi'ime zai'izovani, 
organizace atd. nelezelo na rodicich Ci bHzky-ch 
pi'ibuznych a to pro obe strany a zadruhe 
potlaCit co nejvice nervozitu a psychieke vypeti, 
ktere takove akce pi'edstavuji. 

Menila se pfedstava 0 vhodnem veku ke vstupu 
do manielstvi? 

ZacaI jsem 0 svatbe pfemyslet poprve ai nekdy 
mezi 27 a 30 rokem a i'ikal jsem si, ze bych rad 
uzavfel man.ielstvi po 30 roce veku. 

MuieS strucne popsat, jak vypadal Vas svatebni 
den v case (od rcma do veeera)? 

(Kdy a kde, kolik pi'iblizne hosru) 

Svatba byla zacatkem zai'i roku 2006 a obed 
zaCinal po obede. Probihala v hotelu a jeho 
okoli, mimo Prahu, nedaleko KarlStejna, kde 
byl obfad i mlsledne pohosteni, vse na jednom 
miste. Ce1kem se svatby zUcastnilo cea 80 lidi. 
Celkove muzeme svatebni den rozdelit na tn 
casti. Nejdfive byl obi'ad, posleze posezeni a 
oslava s rodinou a pfMeli formalni , ktera 
plynule pfesla do oslavy neformalni. 

ProMhly behem dne nejake tradicni ritualy? 
Pokud ano, z Ci iniciativy a souhlasiZy jste s 
nimi? 

Krome obfadu, ktery byl v tradicnim duchu a na 
jehoz konei probehl ritual poehazejici z feckych 
vlastne i pravoslavnych zvyklosti, ktery byl 

z inieiativy manzeIky, to byl tradicni svatebni 
obed s rodinou a pfateli. Soucasti obeda byl0 
vzajemne krmeni zenicha a nevesty hoveziho 
vfyaru z knedlicky, eoz byla inieiativa hotelu, 
kde hostina probihala. DalSim zvykem by 1 
svatebni dort a jeho spolecne poreovani. Ostatni 
zvyky byIy odmitnuty nebo nebyly zamysleny. 

V cem se nejvice Zisi!y dfivejsi pfedstavy, plCmy 
a pozd.ejsi realita? 

Svatba byla pi'ijemnejsi a nebyla tak stresova, 
jak jsem cekal. Byla tam moe pi'ijemmi 
atmosfera a v podstate se vsiehni pozvani dobfe 
bavili. 

Je neco, co te pfekvapilo v pozitivnim nebo i v 
negativnim smyslu? 

Nikdo se zasadne neopil ani nebyl zadny 
zasadni skandai. 

Je neeD co, pokud bys mella tu moinost, 
zmeniZla, udelaZla jinak? 

Pn poCtu hostil, ktery byl pi'itomen bych asi rad 
ureil organizatora nebo organizatorku, 
minimalne pro cast obfadu. 

Jak se do pfiprav a realizace zapojil partner? 

Myslim, ze jsme se oba podHeli rovnomerne. 

Jak si myslite, ie celou situaci (pfipravy, 
svatebni den, obfad) wzimal a proiival? 

Doufam, ze pomerne pozitivne. 

Jak do pfiprav a realizace zasahovali rodice? 

Jen maIo a pokud ano tak to byly spise 
konstruktivni navrhy nebo kroky. 

Jakou roli se domnivas, ie hraji (pokud 
nejakou hraji) podZe Tviho nazoru svatby 
v soucasnosti? 

Myslim, ze v soucasnosti tak ti'etina az polovina 
novoman.ielu ma trochu tendenci manielstvi i 
pi'islusny den degradovat jako takovY a to ve 
dvou smerem. Jednak, ze neni nutne svatbu mit 
a utraeet za ni penize i ply-tvat energii atd. A za 
druhe naopak ukazat kaidemu, ze ja na to mam 
a svatba bude velkolepa. Ale popflpade i za 
kaidou cenu zase neco nekde usemt. 

Jakj vyznam mela osobne pro tebe ? Zmenila 
neco ve Vasem vztahu, pfipadne iivote? 

Myslim, ze se nezmenilo nie zasadniho. 
Niemene citim vetS! povinnost ve vztahu 
k partnerovi a jeho rodine (ale spiSe 
v pozitivnim slova smyslu). 

MeIa pro tebe vyznam zvolena forma svatebniho 
dne (prostfedi, [ide, posloupnost v case, rocni 
doba, oddtivajici .. .). 
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Ano meta velky vYznam a aZ na malickosti 
byeh na tom neehtel nie menit. 

9B NIKOLE (29) 

Predstaveni respondenta 

Jmenuji se Nikol, v srpnu mi bude 30 let. 
Vdavala jsem se, kdyz mi bylo cerstve 29. 
Vzdelani mam sti'edoskolske, praeuji jako office 
manaZerka v jedne zahranicni firme. Narodila 
jsem se v Praze, pak jsme zili v Asi do l3Iet, 
pak jsme byli 4 roley v Reeku a od 19 ziji 
v Praze, uz deset let. 

1. Co Te prvni napadne, kdyi si vzpomenes na 
svoji svatbu? 

Napadne mi slunicko, krasne pocasi, tanec, 
nadhemy lidi a spousta dobreho jidla a zabava. 

2. Premyslella jste 0 tom, ie se chceS 
v budoucnu vdatloienit? 

Poehazim z troehu konzervativnejsl rodiny, 
takZe jsem nikdy nebrala v potaz, ze bych 
s nekym zila a mela s nim deti, aniz bych se 
vdala. Nicmene ze svatby jsem mela panickou 
hrUzu, neb cely milj zivot proehazi katastroficke 
scemll'e, vcetne moji svatby, ale to jsme asi 
nepati'i. 

Pokud ano, jak jsi si svatbu predstavovalla 
v detstvi, dospivani, rane dospelosti (1 6-20Iet)? 
(prostfedi, lidi, obdobi, inspirace) 

Ja jsem spiS na tech svatbach cerpala, jak bych 
tu svatbu nechtela mit. Pi'edstavu jsem ale 
konkretni nemeIa. Ja jsem byla na nekolika 
svatbach tady, na nekolika v Recku a ~zdyeky 
j sem si tu svatbu pi'edstavovala ~piS v ~ee~u a 
tam moc prostoru na zmeny nern. Tam Jdes do 
kostela, odda te farar a pak jdes do nejakeho 
spolecenskeho centra, kde probiha ta oslava. 
Konkretneji jsem zacla pi'emyslet aZ kdyz jsem 
byla se svYm manzelem. Ale ne moc podrobne, 
protoze to byla vec, ktera me do jiste miry 
stresovala. Nejvic aZ kdyz to bylo aktualni. No 
a pi'edtim jsem to mela spojene se stresem, uz 
odmalicka. 

Menila se predstava 0 vhodnem veku ke vstupu 
do mallielsM? 

Pro me to bylo vzdycky takovej stres, ze jsem 
se to na to jednu stranu snaZila oddaIit, ale na 
druhou jsem se na to tesila. Prvni clovek, se 
kterym jsem 0 tom reaIne uvazovala byl aZ milj 
stavajici manzel. S nik)rm pi'edtim jsem si ten 
obfad jako takovej nepfedstavovala. 

3. MUies strucne popsat, jak vypadaZ Vas 
!>lJateblli den v case? 

To byl0 knisny. Probudila jsem se v d0m.~ 
svYch rodieu neb jsem ehtela bYt se :":O~l 
rodinou v Asi. Rano jsem si zasla ke kadernlel, 

pak me nalozili do auta a jeli jsem nejak)reh 
150km na ten Karlstejn. Bylo to neskutecne 
pfijemny, svitilo slunicko, docela relax aZ na 
moje rodice, ktery byli v hroznym stresu, 
protoze na tom miste zivote nebyli, nevedeli, 
jak to bude probihat a my jsem jim fekli 0 nie se 
nestarejte. Pfijeli jsme na to misto, bylo tam 
spousta lidi, pfatel, pfibuznyeh, vsem se to 
libilo a byli nadseny. Ja jsem si zalezla do sveho 
karnrliku a nechala mailZela af vsechno 
zorganizuje. Prevlikla jsem se do satil a cekala 
jsem aZ se vsichni shromazdi. Pak pro me prisel 
muj tatinek a ten me odvedl na ten obi'ad. Ten 
byl tradicni akorat jsme do toho pi'idali recky 
zvyk s veneckama, toho se ujala moje sestra. 
PO obrade jsme sli jist a pak jsme tancovali, 
bavili se ... Musela jsem absolvovat hroznej 
zvyk a to je krmeni se polivkou, coz rni prijde 
degradujici a hrozny a wbec se mi to nelibi. 

Byli tamjeSte nijake dalsi nylry? 

No pak me jeste unesli, ta polivka, krajeli jsme 
dort,prvni tanecek jsem nechala pro moje 
rodice, proste jsme si to pojali tak nejak po 
svem. Potom tam byl jeste moravsky zvyk, ze 
nekdo do meho sti'evlcku vybiral penize, ale to 
jsem ja wbec nezai'idila. 

Ty nylry tam byly nebo spis nebyly z vasi 
iniciativy llebo tam spis nebyZ nikdo, kdo by to 
organizoval? 

SpiS tam nebyl nikdo, kdo by nam to vnutil a 
my jsme to neiniciovali. Ia moc nemam rada 
takov)i ty konvencni, tradicni, jak pi'ijdes do tY 
restaurace a oni ti daji nejakou hnusnou 
zapatlanou lopatku a ty mas zamest nejaky ten 
talii'. 

KoZik tam bylo lidi? 

Ono se to tam stfidalo, ale zhruba kolem ty 70. 

V cem se nejvice lisily dfivejsi predstmy, plcmy 
a pozdejsi realita? 

Vubec nic me tam negativne nezaskoCilo nebo 
jsem to nevnimala nebo to tam nebyl0 ... a 
pozitivne, ze jsme nemuseli fesit wbee za~ny 
problemy a vsiehni byli v pohode v kltdu, 
alespoii tak jsme to vnimali my. Pozitivni bylo 
taky to, ze se svatba da uzit a muzou si ji uzit 
vsiehni. Ze dokaze bYt krasna a bez stresu. 

Je neco co, pokud bys mella tu moinost, 
zmenilla, udelalla jinak? 

Asi byeh pozvala vic lidi. A mozna byeh si 
vzala, kdyby nas tam bylo jeste vic nejakeho 
koordinatora. 

A pfed svatbou jste to neresili? 
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My jsme to zamerne neehteli, ehteli jsme si to 
udeiat podle sebe a mit nad tim kontroIu. TakZe 
veSkery ty dodavatele jsme si zafizovali sami 

4. Jak se do pfiprav a realizaee zapojil partner? 

Rodne se zapojoval. On se tak klidne skryte 0 

vseehno staral. KdeZto ja jsem kolem toho 
delala ten humbuk. Me byIo pofad videt, ze na 
tom deiam, ze nad tim pfemyslim ... ale on se 
taky hodne staral. 

Jak si myslite, ie eelou situaei vnimal? 

Ja totiz nevim. A doeeia by me zajimalo, co ti 
fekne. Onje typ cIoveka, ktery ty emoce nedava 
tak najevo nebo aiespon pfede mnou. Ale 
mozml, ze to proZival daleko vic nez ja. Protoze 
ja jsem tam za nim pfisla, kdyz jsme se 
rozloucila s tatinkem, a on mi normaIne 
podekoval. 

Jak se do toho zapojib rod ice, byl tfeba z jejieh 
strany nejakj; tlak na ta, jak by to mela 
vypadat? 

Petrovi rodice byIi nidi, ze se do toho nemus! 
zapojovat a taky byli daleko. Samozi'ejme mim 
nabidli nejakou pomoe. Moje maminka mi 
hIavne pomahaia s pi'ibuzenstvem. Koho 
obvoiat a pak se vsichni sjizdeli k nam a ona je 
vozila z letiste a tak. Jinak my jsme jim fekli, ze 
necheeme. Ne z toho duvodu, ze byehom jim 
nevefili, ze by to udelali spatne, ale ze si to 
proste chceme udelat sami. Ono to ani nebylo 
v miste jejich bydliste. Ale 0 vsem jsme je 
informovali, co je zai'izeny a co neni. My jsme 
meli vsechno sepsany, co je tfeba zai'idit a pak 
jsme to postupne odskrtavali, takZe jsem to 
konzultovala s moji mamkou, jestli mi neco 
nechybi a tak. 

5. Jakou roli se damniwiS, ie hraji (pokud 
nejakou hraji) podle Twiho nazoru svatby 
v saucasnosti? 

Ja myslim, ze to je spiS tradiee. I ja to tak 
vnimam. Me se tfeba spousta lidi pta, jak je po 
svatbe a ja jim odpovidam, ze je zklamu, ale ze 
porM stejne. Samozrejme je to pouto, mas vic 
zavazkU. Kdyby se iesil nejaky zavainy 
problem, tak uz je to samozrejme rozdilny nez 
kdyz se seberes a odejdes. Nevnimam to ale, ze 
by to bylo v necem zasadne jiny a i lidi kolem 
me to vnimaji velmi podobne. 

Jakj; V)lznam mela osobne pra tebe ? 

Ja totiz ani nevim. Pro me osobne to by1 jeden 
krasnej den, kdy jsme si s manZelem rekli, ze 
spolu budeme navzdy . Ze to marne nekde 
napsany nebo, ze se jmenuji jinak, stirn jsem 
mela spiS starosti. Je to i skveIy den, aby se 
setkalo pi'ibuzenstvo. Ja se treba zase tesim, ze 
az budu mit deti a budou kftiny, tak, ze bude 

zase pfileZitost se setkat. Ze jsme se sesIi 
s prateli a tak, jo. 

Vyznam zvolene formy: 

No urCite. Melo to v)rznam i z hlediska toho 
komfortu, jak pro nas tak pro ty hosty. 
Zamerem te svatby a co jsme jako chteli bylo, 
aby se tam ti lide chili dobfe, protoze, kdyz oni 
se budou dtit dobie, tak i oni se budou chit 
dobie. My jsme to nebrali tak, ze ta svatba je 0 

nas. ByIo tam 70 lidi a kaidy mel nejaky 
po.zadavky a komfort je komfort. I co jsme meli 
zpetnou vazbu, tak ti Ii de veimi pozitivne 
vnimali, ze se to odehravalo na jednom miste. 
Odpadly tim ty zmatky kam se pojede, kdy 
s kym, parkovani atd. ByIo moe fajn tam mit to 
zazemi, kde se sio pfevHknout a tak. 

Ca samotny obfad: 

Strasne mi tam vytacl ta tlusta Mba, co nam 
kazi fotky a ten deda ... no rue moe ten obfad. 
Neco bylo hezky, ze to bylo na peknym miste 
na druhou stranu to muselo by! a on to moe 
neprodlu.zoval. To co pak, fekla moje sestra 
byI0 daleko knlsnejsi a hluMi nez co fekl 
oddavajici 

Dadatky: 

Je neea, co se tjJka svatby, pfiprav nebo vstupu 
do manielstvi, a cem jsme spolu nemluvili a je 
pro tebe duleiite, aby byla feceno. Pfipadne, 
vzpamnella jsi si jeste v priibehu na neeo, co te 
pfedtim nenapadlo? 

Ani ne SpiS jsme si zase uvedomila, jak to byIo 
krasny. A pocitove, jsem rada za ten svlij viastni 
nazor a ze uz tolik nepoehybuji. Mam takove 
pose1stvi ostatnim, at' si tu svatbu opravdu 
vsichni prozivaji po svem. At' se vykaslou na ty 
feci, ze to je 0 te dvou, ze to je 0 tom 
manZe1ovi. At' si to kaidem prozije, jak chee. 
At' ocekava jen to co chee. 
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lOA ROMAN (29) 

Pfedstaveni respondenta 

Roman, 291et. Svatba byla minuly rok, takZe 
281et, z Vlasimi, a v soucasnosti jiz dva roky 
v Praze. L6kai'ska fakulta UK a pracuji jako 
16kar na Rehabilitacnim oddeleni. 

I Co Te pnJni napadne, kdyi si vzpomenes na 
svoji svatbu? 

Moje mamelka. 

2. Pfemyslella jste 0 tom, ie se chces 
v budoucnu vdatloienit? 

Jo, tak urcite jsem se chtel ozenit. Nevill, jestli 
pi'imo ve 291etech jsme se chtel zenit, ale 
nejsem pro Zivot na psi knizku. 

Pokud ano, jak jsi si svatbu pfedstavovalla 
v detstvi, dospivimi, rane dospelosti (l6-20Iet)? 
(prostfedi, lidi, obdobi, inspirace) 

Vzhledem k tomu, ze to je prvni svatba, tak ta 
pi'edstava nejaka byla, ale ty konkr6tni veci se 
formovaly az behem pi'iprav ty svatby. 
Naplanovany to bylo a myslim, ze to splnilo 
nase ocekavani. 

Zkusenosti: 

Zkusenosti samozrejme byly ze svateb 
kamaradu. Myslim, ze zadna z nich me 
neurazila a ni tam nebylo nejak nic, co by se mi 
nelibilo. Morna svatba myho bratrfulka, ktery 
tam pozval kamarady z Ameriky. Potom to bylo 
vsechno okizalY. Tille jsme nemel zadne 
negativni zkusenosti, ale nebyl0 tam ani nic co 
by me nejak inspirovalo. Clovek potom vi,'jak 
ty svatby zhruba probihaji a pak si to 
pi'izpusobi, aby to vyhovovalo jemu. Konkretni 
predstavy jsem ale nemel. My jsme si akorat 
rekli, ze to udelame spiS v rodinnem kruhu 
v milo lidech. A ze si vybereme jen opravdu ty 
nejblizsi kamaridy, na ktere je spolehnuti. Ja 
jsem mel dost jasno, koho a..'10 a koho uz do 
toho uzkeho ryberu nedostanu. 

3. MuieS strucne popsat, jak vypadal Vas 
svatebni den v case? 

Svatba byla 18.cervna 2005. Svatba zacala 
v Kasejovicich, coz je okres Plzeii-jih. A 
pi'ipravy probihaly take ve Vlasimi odkud jsem 
ja, i kdyz studia samozi'ejme probihala v Praze. 

No a ten den probihal tak nejak normaIne. Rano 
jsem sel v desti pro kytku a i'ikal jsme si, ze 
snad bude Iepsi pocasi. Katka byla uz 
v Kasejovicich a pi'ipravovala se tam, co se tyee 
oblikani a tak. My jsme z Vlasimi pi'ijeli aZ 
kratce pred zaeatkem. Potom byIo takove 
spoleeensk6 uvitani, uvitani vsech pi'ibuznych a 
pratel, organizace na dvorku, kdo jak pojede a 
pujde. Nejake zakladni obcerstveni. Nic 

neobvykleho. Potom se sio pi'es naves do 
kostela. Tam eekala zase spousta dalsich lidi, 
ktei'i 0 svatbe vedeli, ale nebyli uplne pozvani 
ke svatebnimu stolu. Pak jsem se jeste na 
dvorku uei1 svatebni slib. Jft jsem se to sice 
stacil nejak naucit, ale farar stejne napovidal. 
Potom v kostele to bylo pekny, ja mam kostely 
rad. Na varhany hrala Katky sestrenka. 
Klasickej cirkevni obi'ad. Potom byIo nejaky to 
foceni, ktery bylo neskutecne dlouhY. Ostatni 
zatim eekali v baraku v Kasejovicich u tchana a 
tchyne. My jsme s Katkou odjeli do Lnai' na 
zamek, coz je asi Skm na foceni. Zaroveii tam 
potom byla svatebni hostina. To foceni bylo asi 
dvou hodinory nebo mozna jeste vic. Pocasi se 
vydariIo, true v tom tmarym obleku, 
psychicky potom nic moc. Potom na hostine 
bylo takory to klasicky rozbijeni tallie, 
zametani sti'epu, jedeni z jednoho talire. Dobra 
hostina a hlavne jsme m~m dobrou zivou 
muziku. To se libilo urcite vsem. I to tanceni. 
Pak jsem Katce pi'edaval slavnostne klice od 
bytu. Asi do dvou hodin do rana potom navrat 
do Kasejovic do baraku a pak svatebni noc. 

V cem se nejvice lisily dNvejsi pfedstavy, plany 
a pozdejsi realita? 

To bych muse1 zapremyslet. To, co bylo hrozne 
dlouhy a to co bych rozhodne zkratil byl0 to 
foceni. Ale slo to velmi teZko ovlivnit, protoze 
ten clovek pi'ijel 120km kvUli nam z Vlasimi. 
My jsme meli pres jedny znamy dobrou 
zkusenost, ze dobi'e fotL Neslo to moe 
odmitnout ani zkracovat. Bylo to ale na druhou 
stranu bIM wei tern lidem, kten na nas cekali. 
Tim se take posunul termin toho obeda. 
Predstavovali jsme si, ze za hodinu budeme mit 
odfoceno a pak bude obed. TakZe jsme uplne 
nedodr.zeli ten casovej plan. Coz byl0 blby, jak 
kvUli pozvanym lidem, tak i k zamestnancum t6 
restaurace, kten byli pi'ichystani a pak museli 
ohi'ivat jidlo. 

Potom si jeste muj nejlepsi kamarad rozbil 
hlavu a musel odjet, coz taky nebylo v planu. 
Potom ten druhy den jsme jeste travili takovYm 
posvatebnim povidanim, coz bylo take mimo 
plan. 

Je neeD co, pokud bys mella tu moinost, 
zmenilla, udeJa/la jinak? 

No mozna bych jeste...my jsme na te svatbe 
meli hodne uzky okruh lidi, takZe jsme mozna 
jeste mohli udelat nejakou after party, jak se 
delava. Ne , ze bych se neloueil se 
svobodou ... Ale mozna by se sluselo neco 
takov6ho udelat jeste pro dalSi kamarady a 
znamy, ti'eba spolu.zaky a tak. Ani nevim, proe 
se to tenkritt nedelalo. Ale asi jsme meli srych 
starosti dost. Katka byla tehotna, zai'izovali 
jsme byt, ktery jsme kratce pi'edtim kupovali. 
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TakZe asi bych udelal tu after party treba u mis 
na chalupe. 

4. Jak se do pfiprav a realizace zapojil partner? 

No ona mi pomohla hodne. Co se treba tYce 
peceni, tak ona je hodne zrucmi. TakZe vlastne 
vsechno peceni, ryzdoby a kostela a tak. Jinak 
my slim, ze nebylo treba se nejak vic zapojit. 
Nevim, co bych k tomu mel vic nkat, no snaZila 
se. 

Treba saty jsme shaneli spolu, kupovali jsme 
latku a ona si je pak sila. Misto vybiraia ona, 
protoze tam tu Iokalitu zna vic. Potom jsme tam 
prijeli a spolu jsme tam sli pak na obM a pak 
jsme s majiteIem dohadovali podruinky 
spolecne nebo mOZna vic ja. Co se tyce koste1a, 
tak to taky vicemene zafizovala spiS ona. Ty 
konkretni veci jsme pak delali spolecne. 

Jak si myslite, ie celou situaci vnimala? 

Tak to by spiS byla otazka na nl. Ale myslim, ze 
ackoliv to na sobe nedala znat, tak byla 
nerv6zni. A ze si to clovek ani tak neuzije 
dokud neni opravdu oddany nebo zenatY. Do te 
doby je to takove, jak to dopadne a tak . Ale 
kdyz se pak trochu rozproudi zabava a cIovek se 
zbavi tech spolecenskych povinnosti a nemusi 
resit, aby nekdo z rodiny nebyl urazenej, tak to 
potom spadne a clovek si to uZije. A to co bylo 
perfektni byla ta ziva hudba, to si myslim, ze je 
fakt podminkou na svatbe. To si myslim, ze 
nemelo chybu. 

No my slim, ze byla nerv6zni, ale nakonec 
z toho mela dobry dojem. MysUm, ze byla 
prekvapena sterna klicema. To jsem ji dopi'edu 
nerekl. VMela, ze spoIu budeme bydIet, ale ze ji 
to budu predavat prede vsema, tak to ji asi 
potesilo. A co jsme vnimal pozitivne, ze my 
jsme nemeli zadnej seznam darku, ale ti pozvani 
se trefili do vkusu i do toho, co potl'ebujem. 

Role rodicu: 

No tak samozrejme nam tu svatbu schvalili. 
Katcina strana mela samozi'ejme starost 
s organizovamm toho mista v tech 
Kasejovicich. Tfeba museli vybilit, protoze bez 
toho by svatba neprobehla. Maminka se starala 
o vareni a peceni. Moji rodice taky pi'ivezli 
nejake peceni a talc, starali se 0 ryzdobu aut. 
Pomohli, ale nejak nam do toho nezasahovali. 
Tlaky jsme z jejich strany necitily. 

5. Jakou roli se domnivas, ie hraji (pokud 
nejakou hraji) podle Tveho nazorll svatby 
v soucasnosti? 

Ja myslim, ze svatby byly jsou a budou. Pak se 
lidi berou treba i z financnich duvodti, ze maji i 
jine zajmy, nez se brat z Ciste lasky. Majetkove 
pomery rozhoduji jestli svatba ana Ci ne. 

Myslim, ze je spis trend zit na hromadce. Role 
se podle mne ryrazne nemeni. Meni se spiS ten 
prubeh, vstupuji do toho treba adrenalinove 
sporty, jako padaky a bUhvi co vsechno. Nebo 
ruzmi atypicka mista, jina nez byli zvykli nasi 
rodice. To se meni, ale ten ucinek zUstava. Lidi, 
kten se chteji vzit, tak se vezmou. Pokeca se se 
znamyma s kamaradama. Neni to, jak i'ika 
Kopecky : Lidi se napijou a nazerou a jenom ty 
zUstanes zenatej. ". Itt jsme to treba tak 
nevnimal, ja jsme se chtel ozenit. 

JakY vJznam meIa osobne pro tebe ? 

Jak jsem i'ikal. 13. jsem chtel a Katka byla v 5. 
mesici, ale to zas neni v dnesni dobe podminka 
se ozenit. Byla slce moinost zit spolu na 
hromadee a mozna by z toho byly i ruzne 
soeiaini a financni ryhody. A tak se lidi nezeni, 
i kdyz maji spolu dite. Ale ta svatba tomu da 
jakousi strukturu a pevny hranice. 

Zmenil0 se neeo? 

Svatbou si myslim, ze se nic nemenilo. Ty 
zasadni zmeny pl'isly aZ s narozenim ditete a to 
rapidni. Svatba neni to co by nas zivot otocilo 
vzbUru nohama. Do te doby j sem zadne zmeny 
necitil. Krome toho, ze jsem se naucil, jak se 
nosi prstynek. 

Vyznam fanny? 

Ten kostel mel samozrejme ryznam. Oba jsme 
vend a marne k tomu nejaky vztah. Sice tam 
chodim 2krttt za role, ale vztah k tomu marne. 
Myslim, ze obrad v kostele je takovy pevnejsi 
pouto a ta svatba tim zlskava trochu jiny rozmer 
vaznost a dustojnost. A jak nkam Katku mam 
rad a nelli duvod to memt. To "posveceni shora" 
tomu dodalo vice vaznosti a na duvere. Je to 
jiny naboj. 

Dodatky: 

Je neco, co se ryka svatby, priprav nebo vstupu 
do mailZelstvi, 0 cern jsme spoIu nemIuvili a je 
pro tebe dulezite, aby bylo receno. Pnpadne, 
vzpomnel/a jsi si jeste v prubehu na neco, co te 
pi'edtim nenapadlo? 

Nevim, 0 svatbe by se dalo povidat hodne 
dlouho. Ja odsuzuji takove to zistne jednani, 
kdyz se berou ze zistnych duvodu. A nebo, kdyz 
to berou lidi na lehkou vahu. U nas se taky 
nezmemlo jestii mas nebo nemas papir na 
svatbu, to nas vztah neovlivnilo. Aby si 
rozmysleli jestIi se chteji vzit a co si od toho 
slibuji a neslibujl. 
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lOB KATKA (27) 

Predstaveni respondenta 

Jmenuji se Katka. Bylo mi 25. Svatba 
18.6.2005. Vzdeiani vysokoskolske a povol{mi 
uCitelka. Narodila jsem se v Klatoveeh a zili 
jsme v Nepomuku a ted' v Praze 

1. Co Te prvni napadne, kdyi S1 vzpomenes na 
svoji svatbu? 

Vzh1edem k tomu, ze tady po byte marne vsude 
fotografie, tak si to vzdyeky pi'ipomenu. TakZe 
mi prvni napadaji ty snimky z te svatby. Meli 
jsme krasny- pocasi, slunecno. Rozesmate 
obliceje. 

2. Pfemyslel/a jste 0 tom, ie se ehces 
v budouenu vdtitloienit? 

Moene. 

Ani sis svatbu nepfedstavoval/a v detstvi, 
dospivimi, rane dospelosti (16-20Iet)? 
(prostfedi, lidi, obdobi, inspiraee) 

Myslim, ze ne. Ja jsem to brala jako pi'irozeny. 
Neplanovala jsem to, ale pocitala jsem stirn. 

Byla jsem na svatbaeh, true asi jo. My jsme tu 
svatbu neehteli mit nejak netradicni nebo 
originalnt za kaidou cenu, to ne. True jsme 
meli i ty zvyky takjak, to b-YVa.. . 

Menila se pfedstava 0 vhodnem veku ke vstupu 
do manielstvi? 

No meniIa, vzhledem k tomu, ze jsem byla 
tehotmi, takZe tim to bylo urychlene. Kdybyeh 
nebyla, tak bych se vMvala asi tak 0 rok 0 dva 
dYl. 

Priehazela v irvahu i moinost, ie se brat 
nebudete? 

Tak uplne na zacatku, kdyz jsme se to 
dozvedela, tak to byla moznost, ze se brat 
nebudeme, ale to trvalo jen velmi kratee. Potom 
jsme se shodli na tom, ze bychom se meli vzit. 

Mela si poeit, ie to tak ma byt nebo to byl treba 
i tlak napfiklad od rodicil? 

To asi ne. My jsme si fikali, proc ne. Nebyl 
duvod proc se nevzit. Ja byeh sice jako 
svobodna matka dostavala nejake pi'ispevky, ale 
to dite se pak musi jmenovat po matce. To my 
jsme ale nechteli, takZe jsme se vzaIi a nebyl 
duvod, proc ne. 

3. Milies strucne popsat, jak vypadal Vas 
svatebni den v case? 

Obfad byl v Kasejovicich v Zapadnich Cechilch 
a svatebni hostina byla na zamku ve Lnai'ich, 
v zameeke restauraci. Obi'ad jsme meli od pul 
12, s tim, ze pfedtim jsme meli jeste pi'ipravene 
pohoSteni na zahrade vzhledem k tomu, ze bylo 

hezky. Hoste se sjizdeli od 10, pul 11. V pul 12 
zacal obfad cirkevni v kostele v Kasejovicich. 
Ten obfad trval 20 - 30 minut. Byl to jen obi'ad 
a nebyl spojen se msi. Potom bylo foceni jednak 
v kostele a v okoli a spolecne fotky. Pak se 
hoste vrittili zpet na zahradu a museli pockat ai 
mi se vratime z foceni ze zameeke zahrady ve 
Lnai'ich. A to bych i'ekla, ze byla nejnarocnejsi 
cast nasi svatby, alespoii ja to tak citim, hoste 
mozna ne, i kdyz to cekani bylo urcite dlouhy. 
Ten obi'ad byl tak do 12 a pak jsme se tak do 
puI 1 fotili a potom jsme odjeli do Lnai'. My 
jsme meli hostinu objednanou ad 2, ale myslim, 
ze to zacalo ai po 3 hodine. TakZe jsme se fotili 
skora 3 hodiny. Bylo asi 35 stupnu na slunci, 
takZe fakt hrozny-. Nakonec to ale stalo za to. 
V te chvili, jsem to ale chtela mit hrozne za 
sebou. Bylo to dlouhy a hrozne narocny. Potom 
hoste pi'ijeli do Lnai' a tam zacala svatebni 
hostina. Zacali jsme jidlem. Pak pi'ijeli 
muzikanti. TakZe jsme tancili a pak bylo vecer 
jeste dalSi obcerstveni. Pak bylo rozbalovani 
dam, aby vsichni videli nase reakce. A to veseli 
skonCilo nekdy kolem 2 hodiny rano. Ubytovani 
bylo potom pi'ipraveno zase v Kasejovicich 
v dome rodieu. 

KoZik bylo hostu? 

20 lidi dohromady. 

Z jakeho duvodu jste se rozhodovali pro 
cirkevni siiatek? 

No tak ja jsem vei'ici a jsem pomena a muj 
maniel taky. Ja myslim, ze ta svatba v kostele 
ma vetSi vahu, ze ta atmosfera je jina. Ja. jsem 
byla i na neeirkevnich obfadeeh a v kostele mi 
to pi'ijde takovy- platnejsi. 

Tradicni nyky: 

Ano meli jsme. Meli jsme rozbijeni talii'e a to 
jsme vedeli, protoze jsme se na tom ve Lmlfich 
dom1ouvali. Pale jsme meli hazen! kytice. Pak 
jedeni polivky knedlickovy-. Pak krajeni dortu. 
To jsme spiS odkoukali z jiny-ch svateb. Tak je 
to svatba, tak by to tam melo bYt, proc zas ne. A 
taky, aby z toho meli neco hoste. 

V cern se nejvice lisi1y dTivejsl pl'edstavy, plany 
a pozdejsi realita? 

Ja myslim, ze v nicem. Nebo spiS, kdyz jsem to 
planoval, tak jsem nemela presnou pi'edstavu a 
pocitala j sem stirn, ze neco bude ti'eba jinak 
nebo jak se to staVcl. Byla jsem spokojena. 

Je neeD co, pokud bys mel/a tu moinost, 
zmenilla, udelallajinak? 

Moma to ubytovani bych i'esila jinak. Asi 
bychom to udelali na tom zamku. Tam byly 
trochu problem, no problemy, vyi'esilo se to, ale 
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nekdo z mis nesmel pit, aby hosty odvezl do 
Kasejovie. 

4. Jak se do piiprav a realizace zapojil partner? 

Muj muz je vylozene organizacni typo TakZe i 
tady v domaenosti toho moe zal'izovat nemusim. 
Ja vydavam podnety a muj mailZe1 to realizuje, 
protoze ho to bavi. V dobe te svatby byla ale 
situaee troehu jina, protoze on se v te dobe uCil 
na atestaei. TakZe ty zacatky jsme musela 
vybrat jtt. Tille misto, schilzky s faral'em, tu 
hostinu jsem domlouvala ze zacatku ja, ale pak 
se zapojil ve finale. Kdyby ji ale nemel, tak 
byeh nemusela nie del at ja. Ja jsme si 
dom1ouvala siti sam. 

Jak si myslite, ie celou situaci vnimal? 

On je rodinny typ, takZe ty obl'ady a ritualy rna 
doeela nid. A rna je ract v tradicni forme. Hodne 
o tom pl'emysli. MysHm, ze to vnimal pozitivne, 
urCite si to uzival. 

5. Jakou roli se domnivas, ie hraji (pokud 
nejakou hrajf) podle Tveho nazoru svatby 
v soucasnosti? 

Ja si myslim, ze pol'ad velkou. Vzhledem 
k tomu, ze to poract prezlva i do dnesni doby, 
tak asi pol'ad velkou. I kdyz 8i to nekdo 
nepfipousti a chee mit svatbu jen ve dvou a se 
svedky, tak si myslim, ze toporad lidi vnimaji 
jako neeo, eo tu je a bude. 

Myslim, ze lide, kten maji svatbu za sebou si 
ten rozehod v jejieh pfipade uz rozvod, 
rozmysleji daleko vic, nez lide, kten spolu 
jenom ziji. 

Jakj ryznam mela osobne pro tebe ? 

TakovY upevneni toho svazku. 

Piineslo to nejakou zmenu? 

My jsme spolu do te doby nezili. TakZe jsme se 
prestehovali a zacali spolu bydlet. Me cekali 
pra.zdniny a pak matel'ska., takZe me se upine 
zmenil zivot. Narodil se Stepan. Zacala jsem se 
starat 0 rodinu. TakZe pro me to byl uplnej 
pfevrat v mym zivote. 

Asi by to tak bylo i bez svatby, ale ja jsem tu 
svatbu braia jako tak0vY meznik. Bod, kdy se to 
meni. Moma i ja jsem se zacala ehovat jinak. 
Moma; zekdybyehom se nevzali, tak byeh to 
brala jinak, i kdyz ta zmena by byla asi 
podobna. 

Vjznam jormy: 

Ja jsem byla v 5. mesici. No tak ja jsem to 
chtela co nejdfiv. V kvetnu se svatby nedelaji, 
to je takova povera. Prvni dva terminy v cervnu 
uz byly obsazeny. Takze ten termin na nas zby1. 
Hosty jsme vybirali po zrale uvaze, ale byli to 
vetsinou rodinni prislusniei. 

UrCite to nebyl jen prostredek, jak vstoupit do 
manZelstvl. Kdyz uZ se Clovek jednou, doufam, 
ze jednou, vdava, tak by si to mel uzit i on i 
hoste. Zalezl na nem, koho si tam pozve a jak si 
tu svatbu zandi. 

Role rodicu: 

Moe nezasahovali. My jsme se jich na neco 
ptali, tl'eba ohledne hosm. Vetsinou jsme 
s shodli. 

Dodatky: 

Je neeo, co se rykil svatby, piiprav nebo vstupu 
do manielstvi, 0 cem jsme spolu nemluvili a je 
pro tebe duleiite, aby bylo feeeno. Pfipadne, 
vzpomnel/a jsi si jdte v prubehu na neeo, eo te 
pfedtim nenapadlo? 

Ani ne 
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9. Anotace 

Diplomova prace ,,Podoby svatby v ceske spolecnosti" se 

zaby-va problematikou svateb a svatebnich obfadu v nasem kultumim 

a socialnim okruhu. 

Strukturu diplomove prace tvofi dva hlavni celky: teoreticka a 

empiricka cast. Teoreticka cast, ktera tvofi ramec pro cast 

empirickou, se zameruje na vztah svatby k pojm-um obfad a ritual, 

zejmena pak souvislosti s ritualy pfechodorymi. Dale se venuje 

historii a v)rvoji svatebnich obfadu a jejich elementu v ceskem 

kultumim prostfedi. Blize popisuje pravni aspekty a formality nutne 

pro vstup do manZelstvi, ale take nektere ze zvyklosti a poyer 

spojenych s jeho uzaviranim. 

Empiricka cast seznamuje ctenare se zamery a hlavnimi 

zjistenimi kvalitativni studie. J ejim cHem byla deskripce svatby 

optikou deseti mladych manZelsk)rch pam a jejich predchozich 

predstav 0 tomto sociokulturnim fenomenu. Dale byly zjisiovany 

ryznamy, ktere pfipisuji forme uzavirani snatkU a instituci manZelstvi 

jako takove. 
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Annotation 

Thesis "Shapes of weddings in czech society" are observing the 

problematics of wedding and wedding ritual in our cultural and social 

area. 

Thesis are structured in two mam blocks: theoretical and 

empirical part. Theoretical part, which is a frame for an empirical 

one, is focused on a relationship of wedding to the ideas of ceremony 

and ritual, especially in the relation of crossing ritual. Next, it is 

focused on history and development of wedding ceremony and their 

elements in czech cultural environment. It describes the necessary 

law consequencies and formalities and some usagies and superstitions 

connected to the wedding, too. 

Empirical part informs reader about concept and main findings 

of qualitative study. The goal of this study was a description of 

wedding through the optics of ten young couples and their previous 

ideas about this sociocultural phenomenon. Next, the meanings of the 

form and institution of matrimony were observed. 
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