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Úvod 

V dnešní době se často setkáváme s názorem, že manželství ztrácí smysl. 

Stále přibývá lidí, kteří preferují soužití ve volném svazku a nechtějí se zavazovat 

к sepsání manželské smlouvy. Společnost dospěla do stadia, že bylo-li uzavřeno 

manželství, musí mít manželé také možnost se kdykoli rozejít, což umožňuje 

rozvod manželství. Dnes jsou společností kladeny vysoké nároky na jedince, na 

jeho uplatnění ve společnosti. Jsou také definována práva jedince ve společnosti, 

která mu mají zajistit plnohodnotný a důstojný život. Co však tyto společenské 

trendy spolu přinášejí v oblasti pohledu na manželství a na jeho chápání danými 

jedinci? A jaký byl pohled na manželství v minulosti? Na tyto a další otázky 

odpovídá tato studie. 

Bakalářská práce pojednává o vývoji manželství na českém území od 

středověku po současnost. Zaměřuje se na definování institutu manželství, na 

postavení žen a mužů v jednotlivých historických etapách, na různé způsoby 

porušování pravidel definovaných pro manželství. 

V závěru studie bychom měli dostat odpověď na otázku významu 

manželství pro jedince a společnost v minulosti a v dnešní době. Součástí odpovědi 

na výše uvedenou otázku by měly být i poznatky o tom, jaké normy pro manželství 

platily v jednotlivých historických etapách vývoje společnosti, jaké postavení měly 

ženy, muži, jakými způsoby bylo řešeno porušování norem platných pro manželství, 

zda bylo nahlíženo na dodržování norem stejně u všech společenských vrstev či 

nikoli. 
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1 Teorie manželství 

V první kapitole bakalářské práce se pojednává o definici a formách 

manželství. Jedná se o velice širokou definici, která je aplikovatelná i na manželství 

jiných kultur, nejen té naší, tedy anglo-americké kultury. Podle formy manželství, 

která je v dané kultuře uznávána, je pak možné rozpoznat specifické sociální 

potřeby jedinců. 

1.1 Definice manželství 

Každý z nás slovu manželství rozumí, a přesto je velice těžké vytvořit 

přesnou definici tohoto pojmu. Každý z nás se s pojmem manželství setkal, ví, co 

obnáší vstup do manželství, soužití partnerů a podobně. Instituce manželství je 

známa v každé společnosti, nicméně má více podob, proto je velmi složité vytvořit 

definici, která by v sobě obsahovala všechny charakteristické prvky manželství. Je 

nesporné, že manželství je instituce, kterou si vytvořila sama společnost. Vytvořila 

ji zejména proto, aby určitým způsobem korigovala chování jednotlivců.1 Jednou 

z hlavních funkcí manželství je vytvoření monopolu na partnerskou sexualitu. 

Manželství je příčinou i důsledkem nedostatku sexuálních partnerů ve společnosti.2 

Můžeme říci, že se jedná o sociální instituci, neboť manželství je souborem statusů, 

rolí a hodnot uznávaných v dané společnosti. Vstupem do manželství dává 

jednotlivec najevo akceptaci pravidel a norem, které společnost vytvořila.3 Mění 

status partnerů, a tím i vyplývající role a povinnosti. V naší společnosti vstupem do 

manželství získá jedinec status ženatého či vdané, z čehož vyplývá nemožnost 

uzavření dalšího sňatku. V jiných kulturách uzavřením sňatku člověk teprve nabývá 

role dospělého člověka. V každé společnosti jsou také přesně určeny práva a 

povinnosti, které к sobě oba partneři (a později i jejich děti) mají. Mezi manžely je 

většinou uzavřena písemná smlouva, při uzavírání sňatku dojde к složení jakéhosi 

SKUPNIK, J. Manželství a sexualita z antropologické perspektivy, 2002, s.15. 
Tamtéž, s. 15. 

3 ' MURPHY, R. F. Uvoddo kulturní a sociální antropologie, 2008, s.82. 
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morálního slibu, který je však právně nevymahatelný. Pokud spolu partneři mají 

děti, jsou povinni se o ně postarat, živit je a vychovat. V ideálním případě se jim 

děti odvděčí, až budou rodiče staří a sami budou potřebovat finanční či jinou 

podporu. Definice manželství by tak mohla znít: „Manželství je sociální instituce, 

jejímž obsahem je kulturně akceptovaný typ svazku mezi dvěma či více partnery, 

jenž je výrazem jejich akceptace společenských norem a podřízení se jim, u nějž se 

předpokládá dlouhodobé trvání, jenž transformuje sociální status partnerů, 

implikuje vzájemné nároky (ekonomické, sexuální,...) partnerů a jejich příbuzných, 

implikuje rodičovské povinnosti a práva к dětem vzešlým z této unie a práva a 

povinnosti těchto dětí к rodičům, definuje sociální status dětí vzešlých z této unie a 

vytváří vazby mezi příbuznými partnerů."4 

Pokud bychom se však chtěli vyhnout sáhodlouhému popisu 

charakteristických prvků manželství, je možné najít si v Občanském zákoníku, jak 

pojmu manželství rozumí české právo: „Manželství je trvalým společenstvím muže 

a ženy založeným zákonem stanoveným způsobem, přičemž jeho hlavním účelem je 

založení rodiny a řádná výchova dětí."5 Tato právní definice s jistotou potvrzuje 

pouze jediné pravidlo, a to že manželé vstupují do manželského svazku se záměrem 

založení rodiny a početí dětí. 

Zmínila jsem tedy dvě základní definice, nicméně manželství jako takové 

má samozřejmě více podob. Vedle monogamního manželství, které je uznáváno 

v České republice, se můžeme v ostatních kulturách setkat i s polygamním 

manželstvím, které se dále dělí na polygynní a polyadrické.6 Takovýtmo formám 

manželství se bude věnovat další podkapitola. 

1.2 Formy manželství 

Jak již bylo řečeno v předchozí části studie, manželství je sociální instituce, 

kterou se společnost snaží o určité uspořádání společnosti a usměrňování chování 

SKUPNIK, J. Manželství a sexualita z antropologické perspektivy, 2002, s.35. 
Občanský zákoník; Rodinné právo [online] [11.2.2009], dostupné na WWW: 

http://obcanskyzakonikjustice.ez/cz/rodinne-pravo/co-upravuje-rodinne-pravo-zakoniku.html#l 
6 MURPHY, R. F. Úvod do kulturní a sociální antropologie, 2008, s. 82. 
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jedinců. Každá společnost se snaží o vytvoření co nejlepších podmínek pro přežití a 

fungování jejích členů. Různorodost forem manželství odráží diferenciaci 

společenských institucí v různých společnostech. Formy manželství jsou 

následovné: 

Monogamní - soužití jednoho muže a jedné ženy, přičemž oba partneři si 

jsou výlučnými sexuálními partnery 

Polygamní - soužití s více než jedním partnerem 

Polygamní manželství můžeme dále dělit na: 

Polygynické - soužití jednoho muže s více ženami 

Polyandrické - soužití jedné ženy s více muži7 

V určitých kulturách se vyskytují i tzv. skupinová manželství, kdy se jedná 

buď o manželství polygynně polyandrického či polygynandrického rázu, podle 

svazku mezi skupinou žen a skupinou mužů. Polygynní manželské formy mohou 

být dále buď sukcesivní nebo simultánní. Sukcesivní manželství vznikne jako 

monogamní a teprve s postupem času se к manželům přidá další partner. V případě 

simultánního manželství je sňatek rovnou uzavřen mezi jedním mužem a několika 

ženami.8 

Vedle forem manželství se jednotlivá manželství rozlišují podle toho, kde 

budou manželé po svatbě bydlet. Z tohoto hlediska se rezidence dělí na patrilokální 

(žena po svatbě žije v rodině manželova otce), matrilokální (muž se po svatbě 

stěhuje za rodinou ženy, к její matce) avunkulokální (manželé spolu žijí 

v domácnosti bratra matky manžela), amitalokální (manželé spolu bydlí 

v domácnosti sestry otce manželky), bifokální (manželé bydlí střídavě u příbuzných 

manželky či manžela), natolokální a duolokální (manželé žijí každý ve své původní 

domácnosti).9 V naší společnosti je však nejčastějším typem neolokální rezidence, 

kdy manželé zakládají novou, vlastní domácnost. 

Přestože mnoho společností povoluje některou z forem polygamie, 

monogamie je převládající formou manželství. Je tomu zejména proto, že 

monogamie je také z demografického hlediska nej přirozenější formou. Díky 

monogamii také vznikla tzv. nukleární rodina, skládající se z otce, matky a dětí.10 

8 SKUPNIK, J- Manželství a sexualita z antropologické perspektivy, 2002, s. 48. 
( Tamtéž, s. 48. 
^Tamtéž, s. 49. 

MURPHY, R. F. Úvod do kulturní a sociální antropologie, 2008, s. 82. 
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2 Instituce manželství v náboženském kontextu 

Instituce manželství je s náboženstvím v evropské kultuře velmi úzce spjata. 

Církev na našem území po staletí ukládala základní normy správného chování a 

uspořádání mezilidských vztahů. Nejdříve vztahy upravovala církev katolická, 

později s poněkud menším vlivem i církve protestantské. Nej důležitější kanonické 

texty, které vznikaly v době od 12. do 14. století, odrážejí uspořádání feudální 

společnosti vrcholného středověku. Hlavními pilíři křesťanské věrouky jsou svátost, 

monogamie a nerozlučitelnost manželství." Kanonické právo12 se snažilo svou 

působností o udržení patriarchálního systému a co nej širšího rozšíření vlivu církve 

na úpravu manželského a rodinného práva. První podkapitola studie se věnuje 

přínosu křesťanské věrouky do manželství, druhá podkapitola pojednává o 

reformátorech, kteří se snažili o nápravu některých jevů katolické církve. 

2.1 Přínos křesťanství do manželství 

Hlavním přínosem křesťanství do manželství byl zejména fakt, že 

definovalo vztah mezi manžely jako lásku.13 Vzájemná láska mezi partnery se 

s příchodem křesťanství stala předpokladem pro existenci manželství. 

Z historického a antropologického pohledu je však nutno podotknout, že anglo-

americká kultura je jednou z mála, která se snaží zabezpečit fungování manželství 

na něčem tak choulostivém a křehkém, jako je hloubka vzájemných citů. V dnešní 

době je význam citů velmi přeceňován, v minulosti byla manželská láska vnímána 

ve zcela jiných rozměrech. 

Křesťanské pojetí rodiny vychází zejména z apoštolských listů svatého 

Pavla. „V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým: ženy svým mužům jako 

Pánu, protože muž je hlavou ženy, jako je Kristus hlavou církve, těla, které spasil. 

Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým 

mužům. ... Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje 

11 KLABOUCH, J. Manželství a rodina v minulosti, 1962, s. 64. 
12 Kanonické právo - je právo katolických, pravoslavných a anglikánských cirkví, jedná se o 
podmnožinu církevního práva. 

MOŽNÝ, I. Moderní rodina : Mýty a skutečnosti, 1990, s. 64. 
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svou ženu, miluje sebe."14 Na tomto textu stojí za pozornost, s jakou samozřejmostí 

je vnímáno podřízené postavení ženy. Muž se zavazoval poskytnout ženě jakési 

duševní blaho. Z jeho strany jde tedy pouze o spirituální závazek, učinit svou ženu 

šťastnou. Naproti tomu žena měla být ve všem podřízena svému muži, poslouchat 

jeho rady a konat jeho rozhodnutí. Nerovnocenné postavení žen bylo po staletí 

považováno za přirozené. Neméně zajímavá je zmínka o muži milujícím svou ženu 

jako vlastní tělo. Tento náznak tělesné lásky nás přivádí к myšlence, že do 

manželské lásky byl implikován erotický prvek. Pohled křesťanství na manželskou 

sexualitu však nebyl příliš pozitivní. Sex všeobecně byl vnímán jako hřích a 

smilství a mezi manžely byl akceptován pouze za podmínek, že byl vykonáván se 

záměrem početí potomstva. V ideálním případě se oba aktéři vyhnuli jakýchkoliv 

požitků a k aktu docházelo pouze z nutnosti. Pokud se manželé oddávali těmto 

hříšným aktivitám častěji a ještě s požitkem, byli za to církví často odsuzováni a 

kritizováni, „...mnohá žena milovala svého muže tak vroucně a její muž ji a pláli 

к sobě takovou láskou, že oba zapomínali na službu Bohu. Čas, který by jí měli 

zasvětit, utratili ve svých prostopášnostech."15 Hlásání církve, ať už znělo sebelépe, 

nemohlo donutit lidi, aby se chovali podle daného a těžko respektovatelného vzoru 

a není se čemu divit, že často i mezi vysoko postavenými věřícími docházelo 

к všelijakým excesům. 

Nadměrná láska tedy taktéž nebyla církví vnímána pozitivně. Pro středověk 

bylo nezbytné, aby se rodina nezakládala na něčem tak vrtkavém jako je milostný 

cit. Přestože to nebylo obvyklé, za jistých okolností kanonické právo připouštělo 

»zrušení manželského společenství rozlukou."16 Manželství sice formálně dále 

pretrvávalo, a manželé proto nesměli uzavřít další sňatek, za ťo však mohli žít 

odděleně a byli zbaveni veškerých manželských povinností. Další náhrada 

nerozlučitelnosti manželství spočívala v neplatnosti manželství. Tohoto stavu bylo 

možné dosáhnout v případě „vady konsensu"17, kdy manželství bylo uznáno za 

neplatné, pokud nesplňovalo veškeré formální náležitosti nebo bylo zjištěno, že ke 

konsensu došlo z donucení. Prohlášení manželství za neplatné však bylo velmi 

nákladným procesem, a proto si jej mohli dovolit jen lidé z bohatších vrstev. 

15 ble : Písmo svaté Starého a Nového zákona, 1995, s. 198. 
16 ^ Z N Ý , 1. Moderní rodina : Mýty a skutečnosti, 1990, s. 70. 
17 KLABOUCH, J. Manželství a rodina v minulosti, 1962, s. 67. 

Tamtéž, s. 67. 
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Rozluka manželství znamenala ekonomickou ztrátu nejen pro manžele, ale i pro 

celou společnost. К rozlukám proto docházelo po dlouhá staletí jen výjimečně. 

2.2 Reformátoři katolické církve a jejich pohled na manželskou 

lásku 

S příchodem reformátorů katolické církve, kteří byli na našem území 

zastoupeni zejména husity nebo Jednotou bratrskou, se objevila snaha o jakési 

očištění manželské lásky. Čeští reformátoři požadovali vyšší mravnostní vážnost ve 

vztahu mezi manželi a dovolávali se trestání hříchů státní mocí. Zásadní negativní 

postoj měli zejména vůči hříšnému životu bohatších vrstev. „Pronásledovali 

milostné avantýry šlechty, ...konkubináty kněží, a prostopášnost mnichů".18 Jejich 

morální ideály byly nastaveny velmi vysoko a někdy přecházely až к puritánství. 

Velkým trnem v oku byly pro husity nevěstince, a proto se snažili o jejich zrušení 

ihned po dobytí jakéhokoli města. Zrušení nevěstinců navrhovali často také jako 

nezbytnou podmínku, když se snažili s nepřáteli dohodnout příměří. Husitská 

vojska byla opravdu tak počestná, že ani sami vojáci se při dobývání měst 

nesnižovali к páchání sexuálního násilí na ženách. Husité se snažili o důsledné 

dodržování zásad, které hlásala katolická církev, jež se ovšem v reálném životě 

dalece vzdalovaly od skutečnosti. Přesto v manželské oblasti nikdy nevystupovali 

proti katolické věrouce. 

» . . . Pražané ani Táboři nikdy nezapochybovali o svátostné povaze manželství ve 

smyslu učení katolické církve, a vcelku tedy, kromě mírnější praxe v některých 

méně důležitých otázkách, jež byla částečně vynucena mimořádnými poměry, 

neodchýlili se příliš od základních zásad katolické církve v oblasti manželských 

vztahů."19 Husité neměli v úmyslu nahradit či výrazně pozměnit kanonické právo, 

šlo jim zejména o jeho striktní dodržování. 

Jednota bratrská neměla pro své kněží tak přísná pravidla jako tomu bylo u 

katolické církve. Kněží se mohli ženit a nebyl od nich vyžadován celibát. Přesto 

19
 MOŽNÝ, I. Moderní rodina : Mýty a skutečnosti, 1990, s. 72. 
KLABOUCH, J. Manželství a rodina v minulosti, 1962, s. 77. 
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jejich manželství mělo jistá omezení. Muž a žena museli mít například oddělené 

ložnice, aby nedocházelo ke smilstvu. К sexuálním aktům smělo docházet jen po 

vzájemné dohodě za jediným účelem - plození dětí. Takovéto chování bylo 

vyžadováno pod trestem vyloučení z Jednoty. Rozvod mohl nastat pouze v případě 
• 2 0 cizoložství nebo z důvodů neshody ve víře. 

Nej známějším přestavitelem Jednoty bratrské byl český myslitel a pedagog 

Jan Amos Komenský. Jeho pohled na manželství je zachycen zejména v díle 

Všenáprava21. Myšlenky Komenského nejsou tak radikální jako jeho církevních 

bratrů, uchoval si velice rozvinutý smysl pro společnost. Nad životem v celibátu je 

pro něj důležitější manželství a společenský zájem. Při výběru partnera by mělo být 

hlavní slovo ponecháno snoubencům, ti by ale sami měli brát na zřetel jistá 

hlediska. Komenský zdůrazňoval zejména přiměřený věk snoubenců a jejich zdraví. 

Bylo velice důležité, aby oba partneři byli zdraví a pracovití. V některých ohledech 

byl jeho pohled na manželství spíše utopický. Navrhoval například, aby výběr 

partnerů přispěl к vyrovnání majetkových rozdílů. Pro dívky z bohatších rodin měl 

být vybrán snoubenec, který nemusel být bohatý, ale měl oplývat dobrým 

charakterem. Pro chudou dívku pak měl být vybrán bohatý ženich, aby se setřel 

majetkový rozdíl a byla založena rodina v dobré finanční situaci. Komenský si byl 

vědom, že kvalita a budoucí život potomstva záleží na hmotném zajištění. Ideální 

rodinu viděl v silně patriarchálním smyslu, kdy otec je hlavou rodiny a zajišťuje její 

chod a dodržování veškerých pravidel. Sexuální život manželů měl být podle 

učitele národů střídmý, manželé měli „plodit zbožně a svatě jako synové a dcery 

Boží" 22. Nej větší zřetel měli brát na vlastní zdraví, neboť jedině zdraví lidé mohou 

mít zdravé potomky. 

2] KLABOUCH, J. Manželství a rodina v minulosti, 1962, s. 77. 
22 KOMENSKÝ, a . J. Všenáprava : všeobecné porady o nápravě věcí lidských, 1950. 

PETRAN, j. a kol., Dějiny hmotné kultury II, 1995, s. 160. 
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3 Manželství na konci středověku a počátkem 

novověku 

V předchozí kapitole bylo již zmíněno, že katolická církev se snažila pevně 

si udržet výsadní postavení na právo uspořádání mezilidských vztahů. Tato kapitola 

pojednávající o manželství na konci středověku a počátkem novověku je zaměřena 

především na období od konce 15. století do poloviny 17. století, je zde tedy 

popisována stavovská společnost (stavovský stát je datován 1485-1620).23 Období 

stavovského státu je charakteristické zejména husitskou protireformací a nástupem 

Habsburků na trůn. 

Všechny společenské třídy měly jedno společné - podléhaly kanonickému 

právu.24 Rozdíly pak nastávaly v tom, že proti poddaným bylo kanonické právo 

těžce vymáháno, zatímco pro šlechtu a aristokratickou společnost se prováděly 

ústupky. 

К uzavření sňatku ve stavovské společnosti často docházelo na základě 

ekonomické situace. Kladl se důraz na porozumění mezi oběma partnery, ale jejich 

vztah nebyl vnímán jako erotický, jak tomu často bývá dnes. Členové rodiny měli 

právo rozhodovat o výběru partnera, neboť unáhlený a společensky neodpovídající 

sňatek mohl vést к ekonomické, sociální i prestižní újmě. 

Manželství si však po celý středověk a počátek novověku zachovalo stejnou 

podobu. Rodina se vyskytovala v patriarchální podobě, role otce, hlavy rodiny, 

zaujímala důležitou pozici. Ženy byly často muži podřízeny, muž činil veškerá 

důležitá rozhodnutí týkající se celé rodiny, žena měla za úkol zejména plození dětí a 

udržování chodu domácnosti. Následující podkapitoly podrobněji rozebírají 

manželství jednotlivých společenských vrstev. Jedná se o poddané, měšťany a 

šlechtu a vládce. 

23 ' 

24 ̂ A N I Č E K ' v - ; ČORNEJ, P.; ČORNEJOVÁ I. Dějiny zemí koruny české /., 1992, s. 203. 
Kanonické právo - právo katolických, prvoslavných a anglikánských církví. Jedná se o 

podmnožinu církevního práva. 
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3.1 Obraz manželského života poddaných 

Vstup do manželství byl pro poddané všeobecné méně snadný než vstup do 

manželství pro šlechtu. Jak jsme se již zmínili, kanonické právo bylo přísněji 

vymáháno vůči poddaným a méně majetným občanům. Církev samotná však sama 

nezpůsobovala poddaným takové komplikace. Velkým problémem se stal vedle 

překážky příbuzenství a švagrovství také fakt, že poddaní byli nepostradatelnou 

pracovní jednotkou a jejich páni se je často snažili udržet za každou cenu. Zejména 

v 16. století šlechta vytvořila několik zábran, které znemožňovaly poddaným 

svobodně se oženit či vdát. Sirotci tak například museli na panském dvoře nejdříve 

odpracovat několik let, než směli založit vlastní rodinu a čeleď přiženěná na cizí 

panství byla často nucena přijmout nevýhodné pracovní podmínky. Po třicetileté 

válce došlo к rozšíření vrchnostenského práva povolování sňatků, kterému 

podléhali všichni poddaní bez výjimky. Toto právo bylo sice v rozporu s církevním 

právem a neexistoval ani žádný všeobecný předpis, poddaní, kteří však toto právo 

porušili, byli často trestáni. Kontrolováním poddanských svateb se vrchnost snažila 

zabránit úniku pracovníků na ostatní statky v době, kdy byl na venkově nedostatek 

pracovníků. „ Kdo se chtěl oženit nebo vdát na cizí panství, musel si vymoci svolení 

svého pána, který jej udělil jen za vysokou úplatu a pouze tenkrát, mohl-li se nadít, 

že úbytek bude zase vbrzku kompenzován přiženěním jiného poddaného 

z dotyčného panství."25 Že se nejednalo pouze o formalitu nasvědčuje fakt, že jsou 

známy zmínky o knihách „mezipanských sňatků"26, kde byly evidovány veškeré 

informace o uzavírání sňatků poddaných. Vrchnost byla vedena takto jednat 

zejména kvůli hospodářským důvodům, ale i snahou ještě více umocnit závislost 

svých poddaných. 

Hlavou rodiny byl otec, měl právo rozhodovat za ženu a celou rodinu, 

v případě konfliktu mohl vlastní ženu i trestat.27 Osobní vztahy manželů byly 

individuální, různily se podle charakteru a povahových vlastností obou partnerů, 

přesto však se lze domnívat, že vzájemná náklonnost zde hrála větší roli než 

v manželství vyšších společenských tříd. 

26 KLABOUCH, J. Manželství a rodina v minulosti, 1962, s. 82. 
27 Tamtéž, s. 82. 

WINTER, Z. Kulturní obraz českých měst : Život veřejný v XV. A XVI. věku, 1892, s. 149. 
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Církev si vynucovala dodržování monogamie a manželské věrnosti a 

jakékoliv přestupky byly tvrdě trestány. U dívek a žen byla přesto nevěra vnímána 

mnohem hůř než u mužů. Venkovská dívka, která otěhotněla v nemanželském 

poměru, ztratila právo na dědický podíl po rodičích a byla z usedlosti vyhnána. 

Mnohé dívky se této nešťastné události snažily vyhnout a pokoušely se novorozeně 
28 

usmrtit. Za to je ale čekal ještě krutější trest - poprava. 

Velmi přísně bylo taktéž trestáno cizoložství. Do roku 1756 na našem území 

platil zákon, který za prohřešek mimomanželského pohlavního styku povoloval trest 

smrti.29 Tento trest mohl být za jistých podmínek zmírněn na pokutu nebo mohl být 

prominut. Trest smrti postihoval většinou jen chudé, neboť jejich život bylo to 

jediné, co jim mohlo být odebráno, kdežto provinilcům z bohatších vrstev 

soudcové často s radostí ukládali nemalé finanční pokuty. Příležitostí к nevěře 

nebylo na venkově mnoho. Nevěstince byly zakládány jen ve městech a nevěstky se 

na venkov dostaly jen při příležitosti různých trhů a posvícení. Nebylo tak 

výjimkou, že si sedlák našel milenku v jedné ze svých svobodných služek nebo 

dokonce vdanou ženu z nedalekého statku.30 

Stabilita manželství a manželské věrnosti byla na venkově narušena 

zejména několika faktory.31 Jednalo se především o církevní zákon, který ukládal 

nerozlučitelnost manželství. Podle kanonického práva byla sice rozluka manželství 

možná, ale jednalo se o obtížný proces, který navíc neumožňoval vstoupit do 

nového manželství. Poddaní tak neměli na vybranou a v nefungujících manželstvích 

docházelo к nevěrám, nebo došlo к opuštění domácnosti jedním z partnerů, čímž 

ovšem manželství nezanikalo. Ti odvážlivci, kteří opustili vlastní rodinu a 

aklimatizovali se v jiném prostředí se však tajně ženili znovií, neboť o jejich 

předešlém manželství nikdo v dané oblasti nevěděl. Případy dvojího manželství se 

ve stavovské společnosti vyskytovaly poměrně často, přestože byly trestány 

hrdelním trestem. Dalším faktorem narušujícím manželskou stabilitu bylo tažení 

vojsk. Stálá armáda se na českém území začala formovat v druhé polovině 16. 

století a skládala se převážně z žoldnéřů. К některým z nich se jejich manželky a 

děti mohly při taženích připojit, pro ostatní zajišťoval velitel pluku prostitutky. Ty 

ale byly za své služby placeny, a proto se vojáci často poohlíželi po jednodušeji 
28 

KLABOUCH, J. Manželství a rodina v minulosti, 1962, s. 85. 
Tamtéž, s. 85. 

З
з° PETRÁŇ, J. a kol. Dějiny hmotné kultury II (1), 1995, s. 162. 

31 KLABOUCH, J. Manželství a rodina v minulosti, 1962, s. 88. 
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finančně dostupném povyražení. Taková povyražení se jim naskýtala 

v domácnostech, kde museli často přespávat. Vojáci si často užívali se svobodnými 

děvčaty a v době války si dokonce vynucovali, aby jim ženy z dobytých měst 

sloužily к ukojení chtíče. Dalším demoralizačním faktorem se ironicky stalo i 

duchovenstvo. Celibát byl od 12. století sice formálně prosazen, ale kněžstvo se mu 

bránilo. Nicméně církev striktně vyžadovala dodržování celibátu zejména proto, 

aby nemusel být církevní majetek dělen do rodin farářů. Setkáváme se tak se 

zmínkami o kněžích, kteří museli platit arcibiskupovi vysoké poplatky za narozené 

děti. Nebylo dokonce výjimkou, pokud si kněz vydržoval vlastní konkubíny. Velice 

složitou situaci měli méně majetní kněží: „Chudší venkovští kněží a kaplani 

nemohli si ovšem vydržovat stálé konkubíny, jako církevní knížata a zámožní 

obročníci, ale byli odkázáni na svádění venkovských žen, jež byly nadto 

obtěžovány i zástupy mnichů z různých žebravých řádů (v tomto směru byli 

obáváni zvláště kapucíni), kteří se potulovali od vesnice к vesnici."32 Další nesnáze 

pro poddané vyvstávaly ze závislosti na vrchnosti. Vrchnostenští pánové si byli 

vědomi své převahy a často zneužívali vlastního postavení, aby přinutili mladá a 

svobodná děvčata plně se jim oddat.33 Žena byla totiž soudobou společností 

vnímána jako „slabé pohlaví" snáze podléhající hříchu.34 

3.2 Obraz manželského života měšťanstva 

Samotní měšťané měli sice o něco jednodušší podmínky než poddaní, 

například nemuseli žádat o svolení vrchnost, nicméně i oni museli překonávat různé 

překážky při snaze o vkročení do manželského života. Kramáři a drobní obchodníci 

měli pro uzavírání sňatků pěvně stanovená pravidla. Například vyučený tovaryš se 

mohl oženit až po dosažení mistrovského místa. Mistrovské místo bylo ale pro tak 

mladého hocha těžce dosažitelné a příležitost sňatku s mistrovou dcerou byl 

paradoxně jednodušší způsob, jak daného místa i sňatku dosáhnout. Tovaryš, který 

se oženil aniž by dosáhl zmíněné pozice neměl jednoduchý život, neboť mistři 

32 KLABOUCH, J. Manželství a rodina v minulosti, 1962, s. 87. 
33 PETRÁŇ, J. a kol. Dějiny hmotné kultury II (1)., 1995, s. 162. 
34 Tamtéž, s. 160. 
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neradi zaměstnávali ženaté tovaryše. Takový řemeslník, pakliže chtěl v budoucnosti 

založit vlastní rodinu, často neměl na výběr a musel se nejdříve dlouhá léta věnovat 

svému řemeslu a docílit daného povýšení. 

Ani výběr nevěsty nebyl jednoduchý. Nechtěl-li řemeslník ztratit své 

postavení, musel si vybrat městskou dívku s přiměřenou výbavou a věnem, aby 

mohli společně založit vlastní soběstačnou rodinu.35 Mladí lidé se při výběru 

partnera často museli podřídit názoru vlastních rodičů, kteří měli velký zájem na 

finanční situaci protějšku jejich syna či dcery. Láska hrála v měšťanských 

manželstvích jen vedlejší úlohu, partneři se častokrát znali jen povrchně a blíže se 

poznali až po svatbě. V případě úmrtí jednoho z partnerů uzavírali vdovy či vdovci 

z ekonomických a hospodářských důvodů manželství nová. Mladí řemeslníci se 

často snažili získat vyšší postavení ve společnosti právě sňatkem s vdovou 

z bohatého hospodářství. 

V měšťanské rodině měl opět hlavní slovo otec. Měl právo rozhodovat o 

budoucím povolání i výběru partnera svých dětí. Měl také právo rozhodovat o výši 

věna, což byla zásadní otázka pro dceru, jejíž šance na dobrý sňatek se s vyšším 

věnem zvyšovala. Žena stále vůči muži zaujímala podřadnou roli, přestože se její 

postavení ve společnosti díky finančnímu majetku mohlo výrazně zlepšit. 

S mravností na tom město nebylo o nic lépe než venkov, přestože i zde 

platily smrtelné tresty jak pro cizoložnou ženu, tak pro jejího svůdce. Měšťané měli 

totiž více příležitostí к smilství, neboť právě ve městech fungovaly nevěstince. 

Přestože byla prostituce církví odsuzována, ve společnosti si vydobyla pevné místo. 

Dávky vybírané od prostitutek totiž znamenaly nemalý přínos do městské kasy.36 

3.3 Obraz manželského života šlechty a vládců 

Pro šlechtu a panovníky platila v oblasti manželství stejná pravidla jako pro 

ostatní obyvatele, přesto byla jejich situace zcela odlišná. V prvé řadě církev 

nemohla, a ani nebylo v jejím zájmu, vynucovat si dodržování dogmat ze strany 

vyšší společnosti. To se týkalo zejména dodržování monogamie. 

" HORSKÝ, J.; SELIGOVÁ, M. Rodina našich předků, 1997, s. 73. 
6 KLABOUCH, J. Manželství a rodina v minulosti, 1962, s. 89. 
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Manželství u panovníků bylo víceméně záležitostí politickou. Sňatek byl 

brán jako prostředek к získání vyššího postavení ve společnosti či jako prostředek 

к rozšíření území. Snoubenci se často ani před svatbou neznali a nezřídka byl mezi 

nimi i vysoký věkový rozdíl. Úspěšnou sňatkovou politikou je z české historie 

znám především rod Habsburků, který díky sňatkům na počátku 16. století získal 

Korunu českou, uherskou a španělskou říši.37 Pro Habsburky však nastával velký 

problém v nedostatku urozených rodů, se kterými by mohli provádět sňatkovou 

politiku a tak často docházelo ke sňatkům mezi blízkými příbuznými. Neblahý 

následek takového počínání poznamenal především Rudolfa II., který měl jako syn 

bratrance a sestřenice vrozenou duševní chorobu. Církev takovéto sňatky 

podporovala, neboť bylo v jejím zájmu zachování panovnických rodů a často 

přehlížela porušování církevních dogmat. Například nerozlučitelnost manželství 

platila pro vysoce postavenou společnost jen nominálně. Církev často za nemalý 

poplatek prohlásila manželství za neplatné, pokud bylo pro monarchu nevyhovující 

ať už z politických či jiných důvodů.38 Za nevyhovující bylo považováno 

manželství, kde se nemohli dočkat pokračovatele rodu v mužské linii či potomstva 

vůbec. 

Bylo spíše výjimkou, pokud к sobě manželé chovali oboustrannou 

náklonnost. Cílem panovnických sňatků bylo především uchování rodu. Nebylo 

proto ani záměrem vybírat pro dceru snoubence podle hloubky jejích citů k muži. 

Vzplanutí lásky bylo v takovýchto manželstvích jen výjimkou a jakýmsi vedlejším 

produktem. Vztah mezi manžely byl tedy víceméně zdvořilostní. Manželé většinou 

žili odděleně, každý měl svůj dvůr a vlastní poddané. Milostné vyžití si proto oba 

hledali jinde. Komplikovanější situaci měly ženy, neboť bylo velice riskantní stát se 

milencem královny či šlechtičny. Pokud se král dozvěděl o královnině nevěře, 

jejího milence stihl krutý trest, který byl častokrát vyhrocen až do politického 

konfliktu. Královniny přízně se někdy snažili využít velmožové, kteří se tak snažili 

o zmocnění trůnu. Z naší historie je znám především Jindřich z Lipé a jeho milostný 

vztah s Eliškou Přemyslovnou. Jednalo se však o výjimku a královny byly často 

odkázány na příležitostný styk s tamějšími osobami s podřadným postavením. 

Králové měli daleko více příležitostí к mimomanželským stykům. Nejenže 

si panovník mohl ke svým radovánkám vybrat kteroukoliv dívku z šlechtického či 

^ BĚLINA, P.; GRULICH, T.; HALADA, J. aj. Dějiny zemí koruny české II., 1992, s. 215. 
KLABOUCH, J. Manželství a rodina v minulosti, 1962, s.102. 
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měšťanského rodu, ale častokrát měl к dispozici vlastní konkubinát. „Hodnost 

královské milenky (la maitress du roi) byla ve feudalismu zcela obvyklá a jaksi 

napůl oficiální. "39 

Přestože к uzavření sňatku šlechty mohlo dojít v důsledku citového 

vzplanutí, často sehrávaly svou roli i další faktory - například snaha budoucího 

manžela vylepšit svou finanční situaci či zvýšení společenské prestiže.40 Výběr 

partnera nezáležel jen na ženichovi či nevěstě, ale především na rodině a přátelích. 

Jednalo se o promyšlené rozhodnutí zohledňíjící ne ani tolik věk a charakterové 

vlastnosti budoucí nevěsty či ženicha, nýbrž rovnost rodu nebo možnost polepšení 

stavovského honoru. Hodnota manželství šlechtických rodin závisela ve větší míře 

na schopnosti plodit děti. Neplodnost, která znemožňovala pokračování rodu, byla 

považována za neštěstí a příčinu rozvratu manželství.41 Vina byla ve většině případů 

kladena na ženu. 

Přestože pro šlechtu platily stejné tresty za nevěru jako pro ostatní 

obyvatele, stavovští pánové byli často známi svými milostnými avantýrami. 

Trestání nevěry neměly totiž v rukou soudy, jak tomu platilo u poddaných a 

měšťanů, ale uplatňování měla v rukou sama šlechta. Žena byla opět 

v komplikovanější situaci, neboť vůči ní byly tresty přísněji vymáhány a navíc 

nevěrou utrpělo i její společenské postavení. „Šlechtická žena ztrácela nevěrou 

společenské postavení a veškeré jmění, protože majetkové nadpráví muže nad 

ženou bylo právě u šlechty nejvíce vystupňováno, zatímco nevázanost a nevěra 

mužova byla beztrestná a neohrožovala ani jeho dobrou pověst, protože ve 

šlechtických kruzích patřila přímo к dobrému tonu."42 

39 KLABOUCH, J. Manželství a rodina v minulosti, 1962, s.102. 
40 KOLDINSKÁ, M. Každodennost renesančního aristokrata, 2001, s. 32. 
41 PETRÁŇ, J. a kol. Dějiny hmotné kultury II (1)., 1995, s. 189. 
42 KLABOUCH, J. Manželství a rodina v minulosti, 1962., s.109. 
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4 Manželství v 18. a 19. století 

V 18. a 19. století dostalo manželství díky ekonomickým a společenským 

změnám novou podobu. Zásadní změnou bylo především oddělení veřejného a 

soukromého života, dále se pak v rámci rodinných vztahů pozměnilo postavení 

muže a ženy, dětí i rodičů. Z právního hlediska manželství nezaznamenalo mnoho 

změn, neboť kanonické právo upravovalo manželské a rodinné vztahy až do 

poloviny 20. století. Přestože došlo к několika změnám v občanském zákoníku 

z roku 1811 či změně zákona v roce 1868,43 na zásadní otázky týkající se 

způsobilosti či nerozlučitelnosti manželství měla stále vliv církev, která seje snažila 

udržet bez výraznějších změn. Přesto však v průběhu 18. a 19. století došlo 

к tvrdému souboji mezi církevní a světskou mocí, o kterém bude pojednávat 

následující podkapitola. V další podkapitole je pak nahlédnuto do podmínek 

uzavření, vzniku a zániku manželství, postavení ženy ve společnosti a manželské 

sexuality v dobovém kontextu. 

4.1 Postupná sekularizace manželství 

Církevní právo stanovovalo po dlouhá staletí různá sňatková omezení, ať už 

se jednalo o náboženské vyznání snoubenců, rozluku manželství, či jiné překážky. 

V 17. století za vlády Habsburků se však ukázalo, že sňatkové omezení může mít 

dalekosáhlé následky, např. zmírnění populačního růstu.44 Spolu s nedostatkem 

pracovních sil, který byl spojen s nevolnictvím znemožňujícím svobodný pohyb 

osob (zejména stěhování poddaných do měst), bylo zřejmé, že je třeba změnit 

současné společenské, hospodářské a ekonomické poměry v zemi. V průběhu 18. a 

19. století se zvyšoval rozpor mezi církví a státem. Stát se odmítal podřizovat 

církevnímu právu a církev se nechtěla vzdát svého dominantního postavení, tak 

došlo к postupné sekularizaci. Habsburská monarchie plně využívala výhod 

^ LENDEROVÁ, m. к hříchu i modlitbě : žena v minulém století, 1999, s. 71. 
KLABOUCH, J. Manželství a rodina v minulosti, 1962, s. 144. 
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absolutismu a v roce 1781 byl vydán patent o zrušení nevolnictví,45 který přinesl 

podstatnou změnu i ve snubních poměrech. Poddaní již nemuseli žádat o povolení 

sňatku u vrchnosti, stačilo pouze předložení ohlašovacího lístku, který byl vydán na 

pouhé oznámení o úmyslu vstoupit do manželství. Byl také zrušen zákaz 

„mezipanských sňatků" a poddaní se mohli volně ženit i do měst. 

V roce 1781 vydal císař Josef II. toleranční patent, který povoloval sňatky 

mezi katolíky a evangelíky. Krátce poté, roku 1783, byl vydán manželský patent 

Josefa II., podle kterého byly veškeré manželské spory předávány státním soudům. 

Patent však uchovával nerozlučitelnost manželství a „mezi katolíky připouštěl 

rozvod od stolu a lože, jak ho připouštělo kanonické právo".46 Rozluka byla 

umožněna pouze evangelíkům, jestliže se jednalo o manželství, kde byli oba 

partneři stejného vyznání. 

Tyto principy josefínského práva se na našem území s menšími přestávkami 

udržely až do roku 1919. Přesto však vyvolávaly patenty u církve nemalý odpor a 

nebylo výjimkou, že kněžstvo odmítalo oddávat. 

Roku 1812 došlo к dalším změnám v manželském právu, neboť byl vydán 

Všeobecný občanský zákoník, který mimo jiné proklamoval svobodu uzavírání 

sňatků pro všechny osoby bez rozdílu stavovské příslušnosti, národnosti nebo 

vyznání. Absolutistický stát byl nucen podstoupit církvi několik ústupků, a v roce 

1814 byla vytvořena nová překážka katolicismů*7. Ta spočívala vtom, že ve 

smíšeném manželství se po rozvodu mohla znovu oženit pouze evangelická strana a 

pro katolickou stranu bylo jedinou možností pro vznik nového manželství smrt 

partnera. 

Roku 1855 si církev vymohla od států další ústupky. Byl podepsán 

konkordát48, který oznamoval, že se po celé říši zřídí diecézni soudy, ve kterých 

budou mít biskupové výhradní právo rozhodovat o platnosti manželství. Stát neměl 

při rozhodování o platnosti manželství žádné kompetence a došlo tak к návratu ke 

kanonickému právu. U smíšených manželství rozhodoval o platnosti vždy katolický 

církevní soud. Každé manželství, ve kterém byl alespoň jeden partner katolíkem, se 

stávalo nerozlučitelným. Kanonické právo tak v podstatě znevýhodňovalo katolíky 

Ц BĚLINA, P.; GRULICH, T.; HALADA, J. aj. Dějiny zemí koruny české 11., 1992, s. 32. 
KLABOUCH, J. Manželství a rodina v minulosti, 1962, s. 121. 
Tamtéž, s. 127. 
Konkordát - úmluva mezi státem a papežem jako hlavou katolické církve, upravující postavení a 

organizaci katolické církve ve státě. 
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a evangelíky, zatímco uzavření sňatku pro nekatolíky se zdálo být výhodnějším. Za 

katolíka byl považován každý, kdo po uzavření sňatku z církve odstoupil, nebo 

vstoupil do církve až po svatbě. 

Po nadcházející dvě desetiletí se stát snažil ještě více upevnit svou pozici a 

výhradu na úpravu manželského práva, nicméně bezúspěšně. Přetrvávaly tak spory 

mezi církví a státem, neboť ani jedna strana se nehodlala vzdát svého postavení či 

ustoupit, co se týče upravování mezilidských vztahů. Církev si udržela své 

postavení v tom, že se jí povedlo prosadit a neustoupit od několika významných 

„překážek" manželství. Jednalo se zejména o řeholní sliby, kněžské svěcení, 

katolicismus, různost náboženství, překážky v příbuzenství u švagrovství a 

samozřejmě nerozlučitelnost manželství. 

4.2 Instituce manželství v 18. a 19. století 

Přestože v českých zemích vládl v 18. století absolutismus, s koncem století 

a příchodem 19. století nastává národní obrození, které hluboce ovlivnilo 

společenské smýšlení. Česká společnost se začíná osamostatňovat, národnostní 

otázka se netýká jen jednotlivců, ale celé společnosti. 

V 18. a 19. století stále ještě platilo, že o výběru partnera obvykle 

rozhodovali rodiče. Ti často využívali služeb dohazovače či dohazovačky, což byla 

starší důvěryhodná osoba z rodinného kruhu. Ještě v polovině 19. století nebylo 

neobvyklé, když se žena seznámila se svým mužem až při sňatku49. Nesouhlas 

dcery většinou nebyl brán v potaz, neboť při uzavírání sňatku rodiče zohledňovali 

jiné faktory, například společenské postavení, materiální zajištění snoubence a 

postupem času se stále více hledělo na mužův charakter a dobré jméno. 

„Z povahových vlastností byla zdůrazňována mravnost, svědomitost, cílevědomost, 

zkušenost, uvážlivost a šetrnost."50 Jak je tedy vidět, charakterové vlastnosti při 

výběru budoucího partnera hrály nemalou roli. Dalším aspektem, jež býval 

zohledňován při výběru partnera byla profese. Rodiče často svým dětem vybírali 

partnera, který měl stejnou profesi jako otec nevěsty. To platilo zejména pro dcery 

49 LENDEROVÁ, M. К hříchu i modlitbě : žena v minulém století, 1999, s. 88. 
50 Tamtéž, s. 84. 
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lékařů, právníků, učitelů, ale také mlynářů a duchovních. Volba zaměstnání se stala 

důležitým mezníkem, neboť i v 18. a 19. století byla jistá zaměstnání z hlediska 

způsobilosti к uzavření sňatku znevýhodněna. V roce 1800 byl vyhlášen finanční 

dekret, který zabraňoval sňatku státním a městským úředníkům, pokud jejich plat 

nedosahoval určitého limitu. К omezení sňatků došlo i u učitelů, vojáků a četníků. 

Učitelé se směli ženit jen když se stali řídícími, tedy dostali vlastní školu. 

Vysokoškolští asistenti se nesměli ženit vůbec a celibát učitelek trval na našem 

území až do roku 1919. Četníci se směli ženit teprve když se stali veliteli 

samostatné stanice. Největší komplikace při uzavírání sňatku měli však vojáci. 

Vojenská služba byla až do 60. let 19. století dlouhodobá a v podstatě doživotní.51 

Pouze 4 - 8% vojáků mělo povoleno „manželství první třídy"52, kdy manželka žila 

se svým mužem v kasárnách, následovala ho všude s plukem a měla u vojska 

zajištěno starobní a nemocenské zaopatření. Ostatní vojáci se museli spokojit s tzv. 

manželstvím druhé třídy53, kdy žena nežila se svým mužem, neměla nárok na 

výživu a musela celou rodinu živit. Navíc ještě musela podepsat revers, kde se 

zříkala jakékoli finanční náhrady či odškodnění v případě manželovy nemoci či 

smrti. Situace se ještě více ztížila po roce 1868, kdy se rakouská armáda změnila na 

všeobecnou brannou povinnost a sňatky první třídy již nebyly povolovány. Stát se 

snažil mít ve vojně pouze svobodné mladíky a tak bylo vydáno nařízení, že se bez 

speciálního povolení nesmí oženit žádný muž, který by ještě neodsloužil brannou 

povinnost nebo nebyl u odvodů třikrát odmítnut pro neschopnost. Všeobecně tak 

platilo, že se žádný muž ve věku 24-27 let nemohl oženit bez zvláštního povolení.54 

Oficiálně byl sice sňatek povolen od 14 let, nicméně ve skutečnosti nebylo pro 

mladého hocha možné, aby se v tak útlém věku oženil, neboť ho čekala zmíněná 

branná povinnost. Všechna tato omezení vojáků vznikala ze sociálních a finančních 

důvodů, neboť stát si nemohl dovolit živit rodiny vojáků. 

Čím vyšší postavení ve společnosti muž dosáhl, tím větší výběr a volnost se 

mu naskytly při výběru budoucí partnerky. Roku 1815 vyšel zákon, podle kterého 

museli muži žádat o povolení к sňatku. Všichni obyvatelé mužského rodu (žen se 

toto pravidlo netýkalo) kromě šlechty, knížecích městských a panských úředníků, 

5' BĚLINA, P.; GRULICH, T.; HALADA, J. aj. Dějiny zemí koruny české II., 1992, s. 112. 
52 KLABOUCH, J. Manželství a rodina v minulosti, 1962, s. 189. 
53 Tamtéž, s. 189. 
54 Tamtéž, s. 201. 
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profesorů, advokátů, měšťanů, majitelů domů a statků, mistrů a majitelů továren,55 

měli tímto velice zkomplikovanou situaci. Navíc každý uchazeč potřeboval 

к povolení sňatku řadu potvrzení: osvědčení o schopnosti vydělávat s udáním výše 

výdělku, potvrzení od domácího o bydlišti, potvrzení od faráře o náboženské výuce 

a před rokem 1850 ještě potvrzení od vrchnosti ze svého rodiště, že proti sňatku 

nemá námitek.56 Pakliže byly všechny formální náležitosti splněny a partner byl 

rodiči vybrán, musel snoubenec nejdříve požádat o ruku rodiče snoubenky. Až na 

přelomu 19. století se postupně od tohoto zvyku upouštělo a muž mohl vyznat city 

nejdříve své dívce. 

Pokud u obou partnerů došlo к vzájemnému vzplanutí citů, dal se jejich 

sňatek považovat za šťastný. Přesto ani sňatek z lásky nemusel mít šťastný konec, 

neboť oba partnery čekalo po svatbě velké procitnutí. V manželství je čekalo mnoho 

nástrah a i partner, který se ze začátku к ženě choval s úctou a láskou, se mohl 

později změnit v hrubiána. To stalo například M. D. Rettigové, která byla 

v manželství, které vzniklo na základě vzájemně opětovaných citů, velice nešťastná. 

„ Já kdybych nyní opět děvče dvacetileté byla a nynější zkušenost a předložení 

měla, spíše bych se s nejvyšší skály do nejhlubší propasti než manželovi do náruče 

vrhla. Tam bych nalezla okamžitou smrt, kdežto v manželství znenáhla, tak jakoby 

jen denně jedním špendlíkem upíchnutý, znenáhla člověk umučen umírá."57 

Nešťastné manželství čekalo zejména chudší rodiny. Žena se musela postarat o 

rodinu i domácnost a ještě k tomu uspokojit manžela, ať už se jí chtělo nebo ne. 

Taková žena byla často bezmocná, ekonomicky zcela závislá na svém manželovi a 

nemohla se proto vzepřít. Naopak pro ženu z vyšších sociálních vrstev znamenal 

sňatek jisté osvobození od dohledu rodičů a v manželství ji čekaly i příjemné 

povinnosti. Mohla například cestovat, chodit na návštěvy do společnosti a celkově 

se stala reprezentantkou vlastního muže. 

V 18. a 19. století stále ještě platilo, že pouze v manželství bylo možné 

legitimně uspokojovat sexuální potřeby. Samozřejmě pod záminkou plození dětí, 

tedy s jediným účelem - zachování rodu. Slovo láska v té době postrádalo jakýkoliv 

sexuální podtext.58 Láska ženy k muži se jevila jako cit spíše duchovní, nezřídka 

byla vnímána jako jistá povinnost. Pohlavní akt byl často ženou vnímán také jako 

f LENDEROVÁ, M. К hříchu i modlitbě : žena v minulém století, 1999, s. 88. 
56 Tamtéž, s. 81. 
57 Tamtéž, s. 95. 

BOCK, G. Ženy v evropských dějinách : od středověku do současnosti, 2007, s. 285. 
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povinnost. Od své matky či jiných žen v rodině se o sexu mohla doslechnout pouze 

v negativní kontextu. Sex byl ve společnosti i v kruhu rodinném tabuizované téma. 

Pakliže se dívky o pohlavním styku dozvěděly nějaké informace, pak obvykle 

převažovaly ty zošklivující sexuální akt jako bolestivou, pokořující a nepříjemnou 

nutnost, která však musí být přetrpěna, aby mohlo nastat mateřství. U dívek byla 

vyžadována zdrženlivost a bylo nutné udržet si panenství až do svatební noci. 

Naopak u mužů byla morálka volnější, u nich byly sexuální zkušenosti přímo 

vyžadovány. Pomoci si při tomto mohli zejména ve „vykřičených domech". Přesto 

se však neslušelo o podobných tématech mluvit a v počestném měšťanském 

prostředí byla i návštěva nevěstince brána jako vysoce neslušný poklesek. Nejen z 

pohledu církve, ale i lékařství, byl bohatý sexuální život shledáván jako škodlivý. 

К pohlavnímu styku mělo správně docházet jednou či dvakrát do měsíce. Ze strany 

ženy byla vyžadována striktní zdrženlivost. 

Manžel stále zastával v rodině funkci velitele, žena mu stále měla být 

podřízena. Muž zastupoval rodinu navenek, měl na starosti finanční záležitosti, byl i 

živitelem rodiny a mohl rozhodovat o veškerých otázkách týkajících se rodiny, ženy 

i dětí. Žena měla na starosti zejména plození dětí, jejich výchovu a zajištění chodu 

domácnosti.59 Jak zmiňuje Milena Lenderová: „Pro manželku platila závazná 

pravidla chování. Měla být něžná, zdrženlivá a stydlivá, upravená, ale nikoli 

marnivá či fíntivá, schopná respektovat „libůstky" svého muže, zajistit útulné 

prostředí domova, za žádných okolností se nesměla protivit svému údělu, ale ani si 

na něj komukoli stěžovat."60 Jak je tedy zřejmé, žena měla společností pevně 

stanovená pravidla, aby obstála jako správná manželka. 

Jak bylo již zmíněno, kanonické právo upravovalo vztahy až do poloviny 20. 

století, proto i nadále platila nerozlučitelnost manželství. Rozluka byla umožněna 

pouze v případech kdy došlo к nevěře, neplodnosti či odpírání manželských 

povinností61, ale přesto byl rozvod vysoce nákladnou a komplikovanou záležitostí, a 

proto si jej mohl dovolit jen málokdo. Manželé sice mohli žít odděleně, nicméně 

bylo nepřípustné, aby uzavřeli jiné manželství. 

Nevěra byla nadále vnímána jako neomluvitelný společenský poklesek, u 

žen byla odsuzována dvojnásob. Stalo se tak například u spisovatelky Boženy 

59 PETRÁŇ, J. a kol. Dějiny hmotné kultury 11 (1)., 1995, s. 165. 
60 LENDEROVÁ, M. К hříchu i modlitbě : žena v minulém století, 1999, s. 99. 
61 Tamtéž, s. 101. 
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Němcové, která trpěla v nešťastném manželství a prošla náručí několika jiných 

mužů, za což byla vlasteneckou společností odsuzována a vysloužila si dokonce 
/л . . . » 

přezdívku „špatná ženská". Muži měli situaci nadále jednodušší a manželova 

nevěra se řešila až když začala narušovat rodinné vztahy. Pakliže se žena odvážila a 

šla si na manžela stěžovat (většinou к duchovnímu či okresnímu hejtmanovi), byla 

do případu vtažena většinou celá ves a nejbližší okolí a došlo kzostuzení celé 

rodiny. Nebylo tedy v zájmu ženy nějak nevěru řešit, a proto většinou mužovy 

avantýrky tiše snášela. Jak je vidět, manželské vztahy v 18. a 19. nadále zůstávaly 

velmi podobné vztahům mezi manžely v době feudalismu. Hlavní změna však 

nastala vtom, že se kromě ekonomických a společenských kritérií při výběru 

partnera začal zohledňovat i charakter osoby. Průběžně se také žena díky začlenění 

do pracovního procesu začala více emancipovat a byla si stále více vědoma 

vlastních práv. 

62 LENDEROVÁ, M. К hříchu i modlitbě : žena v minulém století, 1999, s. 103. 
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5 Manželství a jeho podoba ve 20. a na počátku 21. století 

Dvacáté století je vnáší historii spojeno zejména se dvěma světovými 

válkami. První světová válka měla za následek zejména velký nedostatek mužů, 

kteří byli schopni vstoupit do manželského svazku a založit rodinu. Většina mužů, 

kteří by splňovali veškeré předpoklady pro vstup do manželství totiž musela odejít 

na bojiště. S válkou propukla ve společnosti i duchovní a politická krize. V případě 

českého národa však probudila snahy o osamostatnění z područí Rakouska-Uherska. 

Byl prosazován ideál humanity a demokracie, který byl chápán jako protiklad 
• 63 ' 

к autoritativnímu monarchismu. Období druhé světové války znamenalo hluboký 

morální a duchovní otřes. Statisíce mužů muselo odejít do války, mnozí z nich byli 

zajati, utrpěli vážná zranění, nebo zahynuli. Po druhé světové válce, s nástupem 

socialismu, se český stát dostal do područí další velmoci, což mělo za následek 

změnu celkového uspořádání společnosti. Ve společenských vztazích od počátku 

20. století je možno sledovat jakési uvolnění, sílící ženskou emancipaci a velice 

odlišné vnímání sexuality ve srovnání s 18. a 19. stoletím. 

5.1 Manželství na počátku 20. století 

Po konci první světové války, se vznikem samostatného Československého 

státu, došlo zásadním společenským, hospodářským i ekonomickým změnám, které 

ovlivnily i právní úpravu manželství. Významným mezníkem se stává rok 1919, 

kdy došlo к dlouho očekávanému zlomu, ve kterém bylo definitivně odděleno právo 

civilní a církevní. V tomto roce vyšla novela zákona, podle které se každý občan 

mohl rozhodnout, zda-li chce podstoupit sňatek církevní či občanský. Byla také 

opuštěna zásada nerozlučitelnosti manželství a došlo к povolení rozluky manželství. 

Na počátku 20. století tak došlo к zásadní změně. Církev ztratila své výsadní právo 

nad rozhodováním o podmínkách pro vznik a zánik manželství. 

63 BĚLINA, P.; GRULICH, T.; HALADA, J. aj. Dějiny zemí koruny české II, 1992, s. 148. 
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Společnost se začala více osvobozovat od konzervativního kanonického 

práva, nicméně uzavření sňatku nebylo tak jednoduché, jak je tomu dnes. Stále 

například platilo, že dcera musela žádat o souhlas к sňatku u rodičů. Pokud otec 

nebo matka nesouhlasili s výběrem partnera, měli právo odříci dceři věno a výbavu, 

což mohlo v konečném důsledku znamenat i ztrátu ženicha. 

Díky dostupnějšímu vzdělání pro ženy a jejich schopnosti zařazení se do 

pracovního života a nahrazení mužské pracovní síly se podařilo překonat 

dominantní postavení můžu ve společnosti i v rodině. Žena se stala samostatnější a 

nezávislejší. Díky tomu však také začalo přibývat rozvodů, neboť žena se už nebála 

postavit muži. Jedním ze stěžejních mezníků 20. století byl fakt, že láska se stala 

dostatečným důvodem pro uzavření manželství.64 Při uzavírání sňatku tak nebylo 

tolik důležité postavení manžela či jeho finanční zabezpečení, ale hloubka citů mezi 

oběma partnery. 

Po konci druhé světové války nastalo pro manželství velice příznivé období. 

Ve válce sice zahynulo mnoho mužů, avšak od roku 1945 roku se stalo manželství 

jakýmsi fenoménem. „Manželství se ve skutečnosti stalo referenční hodnotou, 

posvátnou hodnotou znovu ožívající Evropy."65 

5.2 Socialismus a jeho pohled na manželství 

S příchodem socialismu se manželství stávalo více věcí veřejnou a stát se 

snažil proniknout do soukromí rodiny. Bedřich Engels vytvořil vlastní vizi 

socialistické rodiny. „Když zmizí vykořisťování člověka člověkem, lidé к sobě 

najdou lepší vztahy. Budou se moci svobodně brát a stejně tak svobodně se budou 

moci rozcházet.... Ženy se v budoucnu nebudou muset strachovat o svoje zneuctění 

těhotenstvím za svobodna - budou moci s podporou státu vychovávat děti i bez 

manželů.... Svobodná žena bude se svobodným mužem jen tak dlouho, jak dlouho 

bude chtít. Rozvody se stanou požehnáním pro společnost, také nevěry zmizí, 

64 LENDEROVÁ, M. К hříchu i modlitbě : žena v minulém století, 1999, s. 108. 
65 SULLEROTOVÁ, E. Krize rodiny, 1998, s. 17. 
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nebude jich potřeba, ženy a muži je nebudou nuceni trpět.66 Jak se však brzy 

ukázalo, tato vize nemohla být nikdy naplněna. 

Socialistický režim se sice snažil poskytovat sociální podporu rodinám, pro 

zvýšení porodnosti bylo zavedeno několik významných opatření, nicméně pracující 

žena měla ve 2.polovině 20. století velice složitou situaci. Nebylo vůbec jednoduché 

skloubit péči o rodinu se zaměstnáním. 

Manželství za socialismu bylo charakteristické zejména tím, že se plně 

oddělilo od kanonického práva. Socialismus pohlížel na náboženství jako na 

přežitek, který měl být ze společnosti odstraněn. Proto i manželství bylo „očištěno" 

od církevního práva, zejména v 50. letech, kdy byla vydána novela občanského 

zákona, která upravovala vztahy mezi manžely. Od 1. ledna 1950 bylo možné 

uzavřít manželství pouze formou občanského sňatku, přičemž veškeré náboženské 

sňatkové obřady byly právně bezvýznamné. Věřící snoubenci proto byli nuceni 

podstoupit dvojí sňatek - civilní a následně církevní. Pro druhou polovinu 20. 

století byly charakteristické následující prvky: byla povolena interrupce, snížila se 

porodnost, zvýšila se zaměstnanost a vzdělání u žen a stát se zavazoval ke 

kolektivní péči o děti.67 Pojetí lásky v druhé polovině dvacátého století bylo logicky 

ovlivněno společenským vývojem. Slovo láska v sobě už obsahovalo obě složky -

citovou i sexuální. Slovo láska bylo tedy spojováno i s erotickým podtextem, 

v čemž se výrazné lišilo od náboženského pojetí lásky. Slovo láska bylo za 

socialismu vnímáno následovně: „Láskou rozumíme citovou i rozumovou shodu 

dvou jedinců založenou na podkladě psychickém i sexuálním. Ve skutečné lásce 

vzniká dohoda respektující zájmy obou partnerů."68 Pakliže vnímáme lásku jako 

součást manželského svazku, jak by tomu ve 20. století mělo být, můžeme si 

všimnout i rovnoprávného postavení muže a ženy, plynoucí z tohoto citátu. Žena 

byla vnímána jako rovnocenný partner. Oba partneři měli právo podílet se na 

rozhodování o veškerých otázkách týkajících se manželství a rodiny. „Ekonomické 

zrovnoprávnění ženy vytvořilo takové podmínky pro život, že manželství přestalo 

být pro ženu celoživotním smyslem. Zanikl jeden z nejdůležitějších motivů, který 

66 MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť, 1993, s. 47. 
67 GOODY, J. Proměny rodiny v evropské historii., 2006, s. 168. 
68 MARUŠIAK, M. O manželství a rodině, 1957, s. 30. 
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pobádal i udržoval ženu v manželství často na úkor jejího vlastního štěstí anebo i 

ztráty její vlastní důstojnosti."69 

Přestože by se mohlo zdát, že spolu se zrovnoprávněným postavením žen 

došlo к harmonizaci v manželství, opak je pravdou. Žena přestala být závislá na 

vlastním manželovi a ukázalo se, že hloubka vzájemných citů zdaleka nestačila 

k tomu, aby udržela dva lidi pohromadě. 

V 60. letech 20. století se pomalu začínal rodit nový pohled na manželství a 

rodinu. V době, kdy byla rodina oslabena zejména ve funkci „ochranitelské", neboť 

stát se zavázal poskytnout pomoc svým občanům v případě nemoci, 

nezaměstnanosti a hrál i důležitou roli při výchově dětí, začal se u nás prosazovat 

individualismus. Ve společnosti nastala hluboká změna hodnot a morálky, jedinec 

byl vyzdvihován nad společenství a rodinu. Žena se stala plnohodnotným partnerem 

muže. Snížil se věk plnoletosti u dětí a byla vypracována základní práva dítěte, což 

přispělo к přeměně pohledu na důležitost manželství a rodiny. Tyto faktory měly na 

vývoj manželství zásadnější roli než ekonomické aspekty.70 V 70. a 80. letech 

pokročila ženská emancipace tak daleko, že se pomalu začaly stírat rozdíly mezi 

ženskou a mužskou rolí v rodině. Žena byla rovnocenným partnerem muže, začalo 

se tedy postupně ustupovat od stereotypů mužských a ženských rolí v rodině. Otec 

pomáhal ženě v domácnosti, s výchovou dětí a žena se při tom mohla plně věnovat 

svému zaměstnání. 

5.3 Moderní podoba manželství 

V dnešní společnosti by se mohlo zdát, že stále upadá význam manželství. 

Žena se naprosto osamostatnila, je na muži nezávislá, je schopná si na sebe vydělat 

a nepotřebuje tedy muže, aby ji živil. Se zvýšenou samostatností žen se zvýšila i 

rozvodovost. Zvýšil se počet svobodných matek či párů žijících vnesezdaném 

soužití. V minulosti (zejména ve středověku a počátkem novověku) bylo pro rozvod 

manželství podstatné, zda-li si žena našla nového partnera. Bez něj by nebyla 

schopná se uživit. V dnešní společnosti jsou však partneři na sobě finančně 

69 MARUŠIAK, M. O manželství a rodině, 1957, s. 48. 
70 SULLEROTOVÁ, E. Krize rodiny, 1998, s. 40. 
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nezávislí a mohou bez sebe bez problémů žít. „Změny v ekonomice a systému 

sociální péče přispěly k tomu, že jednotlivec, dokonce i žena s dětmi nebo bez nich, 

může přežít nezávisle, ačkoli se tím osamělí rodiče často dostávají do mnohem nižší 

příjmové kategorie než lidé, kteří žijí s partnerem"71 Dříve ve společnosti platilo, že 

rodinu živil otec a žena na něm byla finančně závislá. Dnes, díky sociálním dávkám 

a příspěvkům, je možné, aby i žena z chudých poměru přežila sama s dítětem. 

Dnes je ve společnosti mnohem více neúplných rodin72, nicméně to 

neznamená, že by mohlo nebo mělo dojít к rozpadu rodiny. Lidé totiž často ukončí 

jeden vztah, aby mohli začít nový. Rodinné zázemí a pocit bezpečí, které rodina 

poskytuje, by molo být jen stěží nahrazeno. V dnešní době, kdy je u jednotlivců 

snadné dosáhnout finanční nezávislosti a lidský život se stále prodlužuje, se od 

manželství vyžaduje, aby bylo založeno na svobodné volbě a na základě hloubky 

vzájemných citů. Jestliže člověk není ve vztahu nebo v manželství spokojen, bez 

obtíží se může nechat rozvést a zanedlouho vstoupit do nového vztahu. 

S rostoucím počtem rozvodů je na našem území a v celé Evropě 

zaznamenán i pokles počtu uzavřených sňatků (viz tabulka č. 2). Nejedná se však o 

trend pouhého odložení sňatku, ale o jeho odmítnutí. Začínají se preferovat 

„manželství na zkoušku" nebo „život na hromádce", kde se oba partneři dohodnou 

spolu žít, aniž by vstupovali do manželského svazku. Zejména u mladých lidí se 

setkáváme s odmítnutím instituce manželství jako takové: „Sňatek ztratil 

opodstatnění, tvrdívají mladí lidé, což jinými slovy znamená: sňatek může 

přetrvávat jako volitelná, zastaralá, bezvýznamná možnost, ale už ho není zapotřebí, 

chce-li někdo založit rodinu."73 

Novodobá společnost je tedy charakteristická zejména tím, že mladí lidé se 

snaží o uspořádání svého milostného života mimo jakoukoliv instituci. Pokud se 

lidé rozhodnou pro sňatek, snaží se ho odkládat na pozdější věk a mají tendenci 

zakládat rodinu neformálně, bez legálního sňatku.74 Mladí lidé se stále více snaží o 

vlastní nezávislost a autonomii. Partneři se snaží nejen o ekonomickou nezávislost, 

ale i o jakousi volnost ve vztahu. Rozšířením volných svazků však paradoxně 

nedošlo ke snížení rozvodovosti a bylo zjištěno, že к rozchodům u lidí žijících ve 

volném vztahu dochází dokonce častěji než v manželství. V minulosti, pokud pár 

71 GOODY, J. Proměny rodiny v evropské historii, 2006, s. 183. 
72 SULLEROTOVÁ, E. Krize rodiny, 1998, s. 50. 
73 Tamtéž, s. 48. 
74 MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť, 1993, s. 24. 
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uzavřel sňatek, oba partneři byli nuceni akceptovat a přijmout nové role, které jim 

pomáhaly přežít ve společnosti. V dnešní společnosti se však prosazuje 

individualita a bezprostřednost, a tak jsou mladí lidé stále méně ochotní přijímat 

nové role. 

Zajímavé je, že to jsou ve většině případů právě ženy, kdo podávají žádost o 

rozvod.75 Je sice pravda, že většina žen není finančně závislá na svých manželech, 

nicméně rozvod se znatelně podepíše na jejich ekonomické situaci. Rozvod již není 

pro ženu tabu, ale je to spíše osvobození. Snížila se totiž tolerance v partnerských 

vztazích. Na vysokou rozvodovost (viz tabulka č. 1) má také vliv fakt, že se stále 

větší význam připisuje páru a ne rodině. Mladí lidé, ať už vstoupí do manželství 

nebo ne, odkládají početí dítěte na pozdější věk. Oba partneři se často snaží nejdříve 

vybudovat osobní kariéru, aby později neměli problém s finančním zabezpečením 

rodiny. 

75 SULLEROTOVÁ, E. Krize rodiny, 1998, s. 50. 
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Závěr 

V úvodní části této studie byla představena základní definice manželství: 

„Manželství je sociální instituce, jejímž obsahem je kulturně akceptovaný typ 

svazku mezi dvěma či více partnery, jenž je výrazem jejich akceptace 

společenských norem a podřízeni se jim, и nějž se předpokládá dlouhodobé trvání, 

jenž transformuje sociální status partnerů, implikuje vzájemné nároky 

(ekonomické, sexuální,...) partnerů a jejich příbuzných, implikuje rodičovské 

povinnosti a práva к dětem vzešlým z této unie a práva a povinnosti těchto dětí 

к rodičům, definuje sociální status dětí vzešlých z této unie a vytváří vazby mezi 

příbuznými partnerů. " 

V naší společnosti nejvíce této definici vyhovuje forma monogamního 

manželství (jedná se totiž o společenskou normu) neolokálního charakteru. 

Neolokální typ soužití v dnešní společnosti nejvíce vyhovuje dané definici zejména 

proto, že pokud nejsou pevně stanovena pravidla soužití ve skupině (skupinou je 

myšleno manželství jako jeden prvek a příbuzní jako prvek druhý), objeví se 

v průběhu času problémy (komunikace, vlastnictví, rozhodování za sebe či za 

skupinu atd.), které mohou v konečném důsledku celou skupinu rozvrátit. Z výše 

uvedených důvodů i vzhledem ke skutečnosti trendu individuální svobody jedince 

nejvíce vyhovuje definici manželství stav, kdy manželé zakládají novou domácnost. 

Tato studie sleduje historický vývoj institutu manželství a zaměřila se 

zejména na tři hlavní faktory výše uvedené definice manželství: akceptaci 

společenských norem a podřízení se jim (zaměřeno na postavení ženy a muže ve 

společnosti), dlouhodobé trvání (prezentováno jako trvalost manželského svazku) a 

implikaci vzájemných nároků (ekonomických, sexuálních ...) obou partnerů 

(představeno pohledem na nevěru v jednotlivých historických etapách). 

Manželství v křesťanství neslo následující rysy: rodina byla silně 

patriarchální institucí, ženy byly podřízeny svým mužům, muž byl hlavou rodiny a 

měl hlavní slovo. Trvalost manželství byla zajištěna nerozlučitelností manželství, 

kterou stanovovalo kanonické právo. Cizoložství bylo křesťanskou věroukou 

vnímáno jako smrtelný hřích. V období konce středověku a počátku novověku 

bylo podstatné, do jaké společenské vrstvy budoucí manželé spadali. U poddaných 

bylo kanonické právo striktně dodržováno, kdežto pro šlechtu a obyvatelstvo 
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bohatší vrstvy společnosti bylo možné provádět ústupky. Pro poddané znamenal 

sňatek vztah na celý život, neboť církevní zákon ukládal nerozlučitelnost 

manželství. Při výběru partnera měli hlavní slovo rodiče, kteří zohledňovali 

zejména finanční zabezpečení budoucího manžela. Kromě toho museli poddaní 

žádat o povolení к sňatku. Žena byla na svém muži často zcela ekonomicky závislá. 

Cizoložství bylo tvrdě trestáno a nevěra u žen byla trestána dvojnásob. Měšťané 

měli jednodušší situaci v tom, že nemuseli žádat vrchnost o povolení к sňatku. Na 

druhou stranu bylo nutné, aby si řemeslník vybudoval na trhu silnou pozici, pakliže 

chtěl založit vlastní rodinu. Nicméně měšťanská společnost je s vrstvou poddaných 

víceméně srovnatelná, v případě nerozluěitelnosti manželství, postavení ženy vůči 

muži či odsuzování a trestání nevěry. Šlechta a panovníci měli spoustu výjimek co 

se týče dodržování církevních norem. Sňatky byly uzavírány především 

z ekonomických a politických důvodů, výběr partnera závisel na rozhodnutí rodičů, 

ženich či nevěsta často do výběru mluvit nemohli. Nevěra byla ve vysoké míře 

tolerována, u králů bylo v podstatě povoleno mnohoženství. Podřízená role ve 

vztahu vyplývala ze společenského postavení jedinců. Trvalost vztahu byla dána 

ekonomickými a politickými podmínkami, neboť rozvod znamenal dalekosáhlé 

politické důsledky, často byl spojován se ztrátou společenského postavení či území. 

V 18. a 19. století stále přetrvávala nerozlučitelnost manželství, nicméně bylo 

možné poskytnout výjimky v případě neplodnosti, nevěry nebo neplnění 

manželských slibů. Rozvod byl však finančně náročnou záležitostí a proto к němu 

docházelo jen zřídka. Žena pocházející z chudých poměrů byla v manželství závislá 

na svém muži a byla mu plně podřízena, musela se starat o domácnost a děti. Žena 

z bohatší vrstvy nabývala sňatkem výhodné pozice. Nevěra byla vnímána velice 

negativně, byla více trestána u žen než u mužů. Manželství ve 20. století bylo 

charakteristické postupným zrovnoprávněním žen. Žena začala být postupně 

vnímána jako rovnocenný partner, směla se podílet na rozhodování o všech 

otázkách týkajících se rodiny. Po první světové válce byl povolen rozvod, což mělo 

(spolu s prodloužením průměrného věku života) za následek sníženou dobu trvání 

manželského svazku. Nevěra začala být vnímána jako negativní, nicméně velice 

častý společenský jev. Manželství ve 21. století představuje spíše něco zastaralého, 

nemoderního, něco, co potlačuje individualitu jedince, jeho nároky na vlastní život, 

na uspokojování vlastních potřeb, dosažení vlastních cílů. Definice společenské 

normy pro manželství dnešní doby se opírá o právní definici, která popisuje 
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manželství jako instituci, která má založit rodinu a řádně vychovávat děti. 

Dlouhodobost trvání manželství je jednoznačně vyčleněna z norem, které by měly 

zajišťovat dlouhodobou stabilitu rodiny, neboť rozvod umožňuje poměrně rychlé a 

snadné odloučení obou partnerů (dohodnou-li se předem na rozdělení majetku a o 

svěření dětí do výchovy jednoho z manželů). Také na nevěru je pohlíženo jako na 

určitou součást života, a díky psychologům, kteří mají ta nejrůznější vysvětlení pro 

důvody к nevěře, se můžeme dozvědět, že nevěra může být i užitečná. V současné 

době v naší společnosti tedy neexistuje jakýkoli trest (založený na společenských 

normách či zákonech) za nevěru. V oblasti církevní sice nevěra není povolena, ale 

taktéž není nikterak trestána či stíhána. 

Porovnáme-li vývoj manželství v průběhu dějin, zjistíme, že téměř do 

poloviny minulého století na sobě byli partneři závislí. Žena se starala o domácnost 

a výchovu dětí, muž zabezpečoval rodinu finančně. O výběru partnera obvykle 

rozhodoval panovník, vrchnost nebo později rodiče. Hlavními kritérii výběru byly 

majetek, postavení muže či rodiny ve společenské hierarchii, ekonomické okolnosti 

(práce pro panství, získání praxe a peněz pro uživení rodiny, sloučení majetků rodů 

atd.). Přestože bylo manželství založeno na dlouhodobosti - nemožnosti zprostit se 

statutu manželství (i když se od sebe manželé oddálili a nežili spolu, manželství 

nebylo zrušeno), byla tato norma obcházena tím, že se manželé odloučili a žili 

daleko od sebe jako by manželé nikdy nebyli. Jednotlivé etapy historie manželství 

také ukázaly, že nevěra byla mnohem více sledována a trestána u žen než u mužů. 

Ve 21. století se fenomén práce a společenského uplatnění dostává zejména 

u žen na přední místo v žebříčku hodnot. Novými trendy moderní společnosti se 

stávají: soužití muže a ženy bez uzavření manželství a pozice „svobodné matky". 

Společenské uznávání osobnosti, nároky na získání vlastní důležitosti pro jedince a 

v neposlední řadě i výše uvedené trendy moderní společnosti - to vše významně 

přispívá ke snížení významu institutu manželství pro jedince i pro společnost. 

Instituce manželství se tak dostává do pozadí a je nahrazována trendy podporujícími 

individualismus. Jedinci preferují rozvoj především své osobnosti a tomu je 

podřízen jejich život. 

Cílem této studie bylo zodpovědět otázku významu institutu manželství pro jedince 

a společnost v historickém a současném pojetí. Odpověď na tuto otázku, tak jako 

celkové poznatky o vývoji institutu manželství, byly shrnuty v této závěrečné části 

studie. 
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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá vývojem manželství na českém území od 

středověku po současnost. Zaměřuje se na definování institutu manželství, na 

měnící se role mužů a žen, na odlišné podmínky pro uzavření a ukončení manželství 

a soudobý pohled na instituci manželství v historickém kontextu. V práci je 

jednotlivě rozebráno manželství v různých společenských vrstvách, přínos 

křesťanství a protestantismu v pohledu na manželskou lásku. Dále je zde nastíněna 

postupná sekularizace církve a státu, která měla za následek celkové zmírnění 

společenských a právních norem, což spolu s postupnou emancipací žen vedlo 

к zcela jinému nahlížení instituce manželství. 
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Annotation 

The Bachelor thesis deals with the development a marriage in Czech country 

from the Middleages till present. It is focused on a definition of the institution of the 

marriage, the changing role of a man and woman in a family, different requirements 

for establishing and termination of the marriage and the current view of the 

marriage in the historical context. In the thesis there is by detail analysed the 

marriage in different social classes, the contribution of Christianity and 

Protestantism into understanding of the love in the marriage. A gradual split 

between the church and state, leading to easening of social and legal rules, which 

was together with growing emancipation of women reflected in the understanding 

of the marriage in the society, is outlined in this thesis. 
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Tabulka č. 2 
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Zdroj: Český statistický úřad : Sňaíečnost. [online], [20.11.2007] dostupné na 
WWW: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf7i/snatecnost 
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Tabulka č. 2 

Sňatečnost 

Průměrný roční počet sňatků v letech 1951 až 2000 po desetiletých obdobích a 
počet sňatků v letech 2003 a 2004 

92 326 

51447 

1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2003 2004 

Struktura obyvatelstva podle rodinného stavu se v poslední dekádě 20. století začala v 
České republice významně měnit. Základní příčinou změn bylo podstatné snížení počtu 
sňatků. Příčiny poklesu sňatečnosti souvisí s celkovými změnami životního stylu mladé 
generace po roce 1989. 

Zdroj: Český statistický úřad : Sňatečnost. [online], [20.11.2007] dostupné na 
WWW : http://www. czso.cz/csu/redakce .nsf/i/snatecnost 
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