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Lásky si važte už teď v mládí 

a s léty dvakrát vroucněji. 

Láska – to není vzdychat, hladit, 

vodit se s lunou v aleji. 

Přijdou i mraky, nečas, tíseň. 

Pak, zkřehlé, kdo vás zahřeje? 

Láska je jako dobrá píseň, 

a píseň složit – těžké je. 

 

(ŠTĚPAN ŠČIPAČOV) 
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1 Úvod 

 

Ve své diplomové práci popisuji 11 svateb, které se konaly v rozmezí od léta roku 2009 

do podzimu roku 2011 v okrese města Žďár nad Sázavou. Jedná se o popis současné podoby 

obřadu, který komparuji s tradičním modelem zachyceným na konci 19. století.  

V práci se opírám také o literaturu, která řeší svatební prvky i z hlubšího historického 

hlediska než je pouze 19. století, a to hlavně kvůli správnému pochopení významu a původu 

daného jevu.  

Součástí práce je také metodologický popis terénního výzkumu a dvě obecné kapitoly o 

svatbě. Jedna je z pohledu právního, a to hlavně kvůli pochopení, co je v naší společnosti 

právoplatně považováno za řádné manželství a jaká jsou v něm práva a povinnosti. Druhá 

kapitola řeší svatbu z jejího obecného významu v každodenním životě člověka. Stručně zde 

v samostatné kapitole nastiňuji i historický vývoj a současnou podobu celého Žďárského 

regionu. 

Hlavní řešené téma této diplomové práce je rozčleněno do tří stěžejních kapitol: 

předsvatební období, svatební den a druhý den. Dvě první kapitoly mají ještě podkapitoly.  

Hlavním cílem, který mne motivoval sepsat tento typ práce, je zachycení současného 

stavu obřadu pro budoucí generace.  
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1 Metodologie terénního výzkumu 
 

Cílem mé diplomové práce bylo zachytit v terénu současnou podobu svateb a porovnat ji 

s informacemi, které jsou zachyceny v literatuře1 na přelomu 19. a 20. století.  Na základě této 

komparace pak zaznamenat, jaké svatební obyčeje či prvky se na Žďársku stále udržují, a 

které naopak dnes už nejsou živé.  

Celý okres města Žďáru nad Sázavou už od svého vzniku městečka Žďár2 byl vždy méně 

osídlen. Přes toto území vedla důležitá tzv. haberská stezka, která spojovala Čechy a Moravu. 

Husté lesy a Žďárské hory i tak znesnadňovaly průchod celou oblastí a život byl zde dosti 

náročný. Lidé na tomto území byli odkázáni převážně sami na sebe, případně na své sousedy. 

O tomto regionu se tedy dá říci, že po celý svůj historický vývoj byl a je dosti konzervativní. 

Toho jsou důkazem také roubená stavení na severu regionu dochovaná v in situ. 

Terénní výzkum k této diplomové práci jsem prováděla v okrese města Žďár nad Sázavou, 

i přímo ve městě, v období od léta roku 2009 do podzimu roku 2011. Dohromady jsem 

zachytila pro tuto práci 11 svateb. Dvě svatby byly ve Velké Losenici, jedna v Jimramově, pět 

ve Žďáře nad Sázavou, jedna ve Vepřové, jedna v Přibyslavi a jedna v Dolní Rožínce. 

Za způsob vedení mého terénního výzkumu jsem si vybrala metodu oral history, kdy jsem 

vedla rozhovory na základě osnovy,3 kterou jsem si dopředu sestavila. Rozhovory jsem si 

nahrávala a současně jsem si i zapisovala důležité body. Dále se má diplomová práce opírá o 

vlastní zúčastněné pozorování všech svateb.  

                                                
1    Pozn. autora: Pod pojmem literatura mám na mysli publikace Františka Bartoše (Moravská svatba, 1892), 

Matoušem Václavkem (Valašská svatba, 1892), Františkem J. Vavákem (Smlouvy aneb chvalitebné řeči 

svatební pro družbu, neb držitele svatby, 1851), a také rukopisy a romány od Vlasty Pittnerové, která 

výraznou část svého života psala o životě lidí z venkova na Žďársku. K těmto konkrétním autorům mi dále 

k sepsání a vyzdvihnutí přetrvávajících svatebních prvků přispěly publikace, které jsou vydané v průběhu 20. 

století, ale popisují nebo se alespoň zmiňují o tzv. „tradiční podobě svatebního rituálu.“ (BROUČEK, S. – 

JEŘÁBEK, R. a kol.: LIDOVÁ KULTURA, Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska, Praha, 2007.; 

KOMOROVSKÝ, J.: Tradičná svadba u Slovanov, Bratislava, 1976). 
2   „Jisté je, že v listině českého krále Václava II. ze 14. června 1293, která potvrzuje předchozí výsady a 

ustanovuje soudní pravomoc kláštera nad poddanými (z české strany v Munichsbergu-Vojnově Městci, 

z moravské ve Žďáru) nacházíme první zmínku o Žďáru jako městečku (latinsky oppidum).“ FILKA, I. – 

ŠVOMA, J.: Stručné dějiny města Žďáru nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, 1998. s. 8. 
3    Pozn. autora: Osnova se skládala z bodů, na základě kterých jsem pokládala a vedla rozhovor. Body byly 

následující: seznámení, chození, zásnuby, doba mezi zásnubami a svatbou, svatební ráno, odjezd na obřad, 

odjezd na hostinu, hostina, zábava, druhý den po svatbě.  
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Mými informátory byly z drtivé většiny ženy středního a vyššího věku, které žijí z valné 

části svého života v okrese města Žďár nad Sázavou, nebo se do tohoto kraje přivdaly ve své 

rané dospělosti. Mezi mladší respondenty patří novomanželské páry. Mužská populace je 

v mém výzkumu zastoupena výhradně ženichy. Ženy, které mi sloužily jako informační zdroj, 

byly všechny alespoň jednou provdané. V současnosti, vzhledem k vyššímu věku některých 

mých informátorek, byla menší část z nich již ve společenském statusu označovaném vdova. 

Celkový počet mých informátorů činí 30.   

Region Žďársko jsem si vybrala z toho důvodu, že se v něm po celý svůj život pohybuji a 

mám zde část příbuzenstva z otcovy strany. Od doby mého studia etnologie jsem si začala 

více všímat svého okolí a tento region se mi od ostatních na Vysočině4 jeví jako nejvíce 

tradiční. Svědčí o tom nejenom dochovaná lidová architektura, ale také např. největší podíl 

věřících v městě v celém kraji,5  který se odráží do běžného života jak městských, tak 

venkovských lidí. V dnešní moderní společnosti je víra v boha spíše otázkou starších osob. 

Mladých lidí pravidelně navštěvujících bohoslužby, kteří vedou život v souladu s církevním 

právem, je opravdu drtivá menšina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4    Pozn. autora: Až do mého studia vysoké školy jsem se celý svůj život pohybovala převážně po Vysočině. 

Mám zde valnou část rodiny a vzhledem ke mně dostupným kontaktům jsem lokálně zůstala v tomto kraji. 
5    Pozn. autora: V celém městě je více jak 50% věřících (viz kap. této práce Objednání a výběr místa obřadu; 

jsou zde data z http://www.czso.cz/xj/edicniplan.nsf/otisk/13-6117-03--2__obyvatelstvo <únor 2012>). 
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2 Zhodnocení literatury a pramenů 

 

Ve své diplomové práci popisuji svatbu výhradně na základě poznatků získaných 

z terénního výzkumu v okrese města Žďár nad Sázavou. Zachycuji zde současnou podobu 

jak církevní, tak občanské svatby. Bylo však nezbytné seznámit se s literaturou k tématu, 

proto na pozadí této práce přihlížím k tradičnímu modelu obřadu, který nám dokládá 

literatura a prameny, bez níž by sepsání této práce nebylo možné.  

Hlavním pramenem, který mi sloužil při psaní práce, jsou informace, které nám 

v pozůstalosti zanechala Vlasta Pittnerová (nar. 1. 1. 1858 Polná u Jihlavy – zem. 8. 3. 1926 

v Praze).6 Náleží jí označení spisovatelka, redaktorka a kulturní pracovnice.7 Až do roku 

1893 žila v Polné, a poté se odstěhovala do Prahy, kde začala aktivně působit v mnoha 

oblastech národopisného charakteru. Např. se podílela na přípravách Národopisné výstavy 

českoslovanské v 90. letech 19. století, přednášela v Americkém klubu dam a od roku 1922 

byla členkou Družiny literární a umělecké.8  

V její pozůstalosti dnes máme její vlastní i cizí korespondenci, osobní doklady, povídky, 

vlastní rukopisy a fotografii. Zaměřila jsem se výhradně na prameny, kde zmiňuje svatební 

obyčeje, prvky či průběh celého svatebního obřadu na Žďársku. I když od roku 1893 žila 

v Praze, tak celý život psala výhradně o lidech ze Žďárských hor, jak je sama nazývá. A to 

např. v povídce Jejich štěstí, nebo v její sáze Na gruntech (vždy nazvaných konkrétně podle 

příjmení rodiny, které se povídka týkala: U Buřilů, U Zatoužilů apod.) s podtitulem: Obraz ze 

života lidu v Žďárských horách.9 Do knihy Česká svatba od Františka V. Vykoukala přispěla, 

jak sama uvádí,10 informacemi o svatbě na Žďársku. 

Ve svých povídkách V. Pittnerová velmi pečlivě a detailně popisuje každodenní životní 

situace, a to nejenom v době svatební. Místy, dle mého názoru, popisuje i věci, které pro 

celkový ráz povídky nejsou až tak potřebné, pro současného čtenáře. Některými věcmi se 

zabývá velmi detailně a jakoby trochu otrocky popisuje každodenní úkony. V. Pittnerová píše 

                                                
6   ŠOLCOVÁ, L.: Osobní fond Vlasty Pittnerové: 1858 – 1926, Literární archiv Památníku národního 

    písemnictví v Praze, Praha, 2001, s. 1. 
7   Tamtéž, s. 1. 
8   Tamtéž, s. 1. 

9   PITTNEROVÁ, V.: Na Gruntech II., U Buřilů: Obraz ze života lidu v Žďárských horách, U Zatoužilů, 

    Olomouc, 1928. 
10  „Svatby slaví se nejčastěji z jara, obyčeje ve žďárských horách vypsala jsem již jinde*). (*Viz „Česká svatba“ 

od Fr. V. Vykoukala).“ PITTNEROVÁ, V.: Rokem a životem: črty ze Žďárských hor, Praha, 1895, s. 31 – 32. 
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téměř o každém pocitu, pohnutí mysli, či vyjádření zúčastněných postav. Což je vhodné 

z toho hlediska, že čtenář nemá až takovou práci s asociací či pochopení celé odehrávané 

události. 

Je škoda, že se málo věnuje duchovní stránce života lidí na Žďársku. Je zaměřená ve 

valné části svých písemností na každodenní životní úkony: např. vyvádění hus na pastvu.  

Její pozůstalost je dle mého názoru pro lidi, kteří ještě v takovém prostředí, které V. 

Pittnerová popisuje, vyrůstali, velmi přínosná. Lidé, převážně starší důchodová generace, si 

tak mohou zavzpomínat na své dětství.  

Z vědeckého hlediska nechci být k paní Pittnerové příliš kritická, ale valnou většinu 

svých povídek vždy někomu věnuje, např. Důstojnému pánu, panu P. Vácslavu Josefu 

Bezděkovi, faráři v Obyčtově, vzácnému příteli důkazem úcty,11 nebo konkrétně rodině, o 

které je její povídka napsána. A to dle mého názoru může někdy být mírně ovlivňující, neboť 

pokud se osobně paní Pittnerová s danou rodinou znala a měla s nimi dobré vztahy, tak 

v obavě, aby si je nerozhněvala, mohla některé věci stylizovat do pozitivnějšího obrazu. 

Avšak v jejím případě se jedná výhradně o povídky, nikoliv o biografické analýzy, takže ji za 

toto nemožno ani nějak přehnaně kritizovat. Každopádně i tak jsou její povídky o životě lidí 

ze Žďárských hor cenné. I tak nám její pozůstalost poskytuje určitý obraz o životě lidí.  

 

Dalším pramenem mi pro sepsání této práce sloužila od Františka Bartoše jeho Moravská 

svatba. F. Bartoš patří mezi první autory své doby, kteří se zabývali popisem svatby. Jeho 

publikace Moravská svatba z roku 1892 je sepsána na základě terénního výzkumu samotného 

autora knihy, a také na základě dat sesbíranými jeho spolupracovníky.  

Bartošova práce je rozčleněna na jednotlivé fáze svatby, které jsou řazeny chronologicky 

za sebou. F. Bartoš se mylně již od začátku práce domníval (idealizuje), že vztah dvou lidí od 

prvního okamžiku sympatií a známostí směřoval k manželství, a to na základě jejich nevinné 

platonické lásky. Na konci 19. století však stále platil zákon majetku a ten samozřejmě 

ovlivňoval i manželské vztahy.  

Prostřednictvím sňatku v patriarchální společnosti přistupoval ženichův otec na sňatek 

pouze u té dívky, která bude pro realizaci jeho plánů nejvhodnější. Vhodnost byla udána výší 

dívčina věna, které mělo pokrýt výplatu dědických podílů (ženichovi sourozenci a rodiče).12 

Pokud ženichova rodina (hlavně otec) neznala výši hospodářství nevěstiny strany, tak se za 

                                                
11   Fond Vlasty Pittnerové: 1858 – 1926, Literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze. 
12   Pozn. autora: Ti se po předání hospodářství svému synovi odebírali na vejminek, který byl ale stále součástí 

usedlosti.  
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tímto účelem konaly tzv. zpyty neboli ohledy. Již od námluv se tedy řešilo ekonomické 

zajištění mladého páru a jejich rodin. 

 F. Bartoš se při studiu a psaní práce zaměřil na celou Moravu, což je pro studium 

velmi rozsáhlé území.13 Moravská svatba však není zcela kompletní. Například nám není 

známo období, kterému se F. Bartoš věnoval a co se týče místního určení, zde práce také 

velmi strádá. Místy je uveden přesný název lokality, dost často se však setkáváme 

s označením „někde.“ Tím práce ztrácí na ověřitelnosti a odbornosti. V době, kdy publikace 

vyšla, byla laickými čtenáři a částí odborné veřejnosti velmi ceněna – byla vzorem jak pro 

české tak pro slovenské začínající etnografy. Dokonce i v časopise Athenaeum byl v roce 

1892 otištěn článek, ve kterém byla Bartošova Moravská svatba posouzena, jako velmi 

zdařilá. Jiné Bartošovy články zde bývaly často kritizovány. Doslovně se v časopise píše: 

„Podaří-li se pořadatelstvu, Knihovny Českého Lidu´získati stále monografií tak pěkných, 

jako tomu při čísle 2., bude míti Knihovna v posavadní naší literatuře národopisné význam 

nepopíratelný.“14  

 Na závěr práce se F. Bartoš zabýval popisem městské svatby, a to z oblasti Bzenecka, 

což na svoji dobu bylo velmi pokrokové. Dnes se kapitoly tohoto druhu řadí do urbánní 

etnologie.         

 

Podstatně mladším zdrojem informací, než tomu je u doposud zmíněných zdrojů, mi 

sloužila pro sepsání diplomové práce publikace, jejímž editorem je Václav Frolec Svatební 

obřad: současný stav a proměny z roku 1983. Tato kniha pochází ze série Lidová kultura a 

současnost a je to konkrétně svazek č. 9.  

Tato vědecká publikace je sestavena na základě studií jednotlivých renomovaných 

etnografů té doby, kteří jsou ve valné většině dnes stále aktivní v odborné činnosti. Jsou zde 

studie od českých (např. pí Alexandra Navrátilová, p. Jaroslav Štika nebo p. Antonín Robek), 

slovenských (např. pí Kornélia Jakubíková či pí Marta Sigmundová), ale také maďarských 

(pí Erzsébet Bödiová) či polských (pí Anna Szyferová) etnografů. 

                                                
13  Pozn. autora: Což je velmi široké území. A úplné zobecnění se nedá napsat na pár stran. Je rozdíl, 

zdapopisujeme svatbu z okolí Telče, anebo z oblasti okolo Ostravy. Sice jsou obě města součástí moravského 

území, ale vzdálenost mezi nimi je cca 300 km. A to na druhy zvyků, tradic, obyčejů a životního prostředí 

vůbec, má velký vliv. 
14   Časopis Athenaeum, IX., Praha, 1892, s. 200. 
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Publikace obsahuje studie více jak 30 etnografů, které jsou zaměřeny jak na celkový 

stručný popis současné podoby svatby ve vytypované lokalitě,15 tak odborné etnografické 

studie o jednotlivých prvcích obřadu.16  

Veškeré zjištění informace mi byly velmi dobrým pomocníkem po metodologické 

stránce. Celá publikace byla pro mne inspirací při zpracovávání dat z mého vlastního 

terénního výzkumu: co k čemu porovnávat, a také si uvědomit některé svatební jevy, které 

mně osobně přijdou běžné, ale v porovnání se staršími daty mají už trochu jiný charakter 

nebo se vůbec nevyskytují. Byla mi tedy modelem pro sepsání této diplomové práce. 

 

Do své práce zahrnuji poznatky i z jiných publikací (viz seznam bibliografie) např. od 

pana Jána Komorovského z jeho publikace o slovanských svatbách z různých koutů Evropy: 

Tradičná svadba u Slovanov.  

Inspiraci jsem našla také ve stručné a výstižné „brožurce“ od paní PhDr. Ilony 

Vojancové, v současné době je kastelánkou Souboru lidových staveb Vysočina, Od svatby ke 

kolíbce.  

Nedílnou součástí mé práce jsou taktéž informace od Jean-Claude Bologne z jeho 

publikace Svatby, Dějiny svatebních obřadů na Západě a v neposlední řadě jsem pracovala 

také s bakalářskými a diplomovými pracemi studentů a studentek převážně z Masarykovy 

univerzity v Brně.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15   TURZOVÁ, M.: Svadba na Myjave, In: Svatební obřad (Současný stav a proměny), Brno, 1983, s. 127 – 132 

nebo STRAKOVÁ, L.: Svatební obřad v Ostrožské Nové Vsi, In: Svatební obřad (Současný stav a proměny), 

Brno, 1983, s. 178 – 182. 

16  NAVRÁTILOVÁ, A.: Darování ženichovi a nevěstě v průběhu svatebního veselí, In: Svatební obřad 

(Současný stav a proměny), Brno, 1983, s. 93 – 99 nebo POPELKA, P.: Erotika ve svatebním veselí, In: 

Svatební obřad (Současný stav a proměny), Brno, 1983, s. 66 – 76. 
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3 Svatba jako přechodový rituál 
 

Svatba má v životě člověka veliký význam, a to už po dlouhá staletí. První oficiální 

svatba proběhla v roce 856 ve Verberie, kdy si král francké říše Ethelwolf vzal Judith, dceru 

Karla I. Holého. Celou svatbu, která tradičně probíhala na dvakrát,17 vedl arcibiskup Hinemar 

z Remeše, který „sepsal první svatební ordo, text rozmanitých po sobě následujících 

požehnání.“18  

V dnešní společnosti je svatba stále jediným platným obřadem pro uzavření 

manželského svazku. Je to přechodový rituál, kdy se mění společenský status dvou a více 

lidí.19 Svatba je plná společenských, právních a náboženských úkonů, která jí dávají důležitost 

a vážnost. Každý zúčastněný má určené nepsané normy chování, které by měl po celou dobu 

konání jak obřadu (sňatku), tak hostiny, dodržovat.  

Postupně se mravy uvolňují. Plno příkazů a zákazů, které platily např. na konci 19. 

století, dnes už neplatí nebo jsou alespoň zmírněné. V některých případech došlo k velmi 

výrazným změnám v běžném chování novomanželského páru. 

Svatba má stále velmi formální charakter. Od toho se také odvíjí třeba oděv, a to 

nejenom novomanželů, 20  ale celého svatebního průvodu; způsob vyjadřování; témata 

k diskusi, rodinné problémy se překrývají vstřícností a zúčastnění se snaží nepokazit 

radostnou atmosféru; svatební průvod má předepsaná pravidla řazení atd. Svatba tedy utváří 

nejenom novou ekonomicko-společenskou právně uznávanou jednotku ze dvou lidí (= 

manžele), ale zároveň má velký vliv na celé okolí, které má s obřadem něco společného.  

Svatba, jak již bylo výše zmíněno, je plná nepsaných pravidel, která si člověk už od 

narození ve své kultuře postupně osvojuje. Velký vliv na to má výchova rodičů, kteří už znají 

normy chování v jejich domácí kultuře a předávají je formou výchovy svým dětem. Abychom 

to však nespecifikovali pouze na rodiče, tak každý dospělý člověk ovlivňuje mladší jedince ve 

společnosti. Neboť i předškolní dítě se setkává s jinými dospělými lidmi, než je jeho maminka 

                                                
17   „Sňatek se podle zvyklostí uzavíral nadvakrát: v létě proběhly „oddavky“ a 1. října 856 následovala okázalá 

svatební ceremonie ve Verberie.“ BOLOGNE, J.-C.: Svatby, Dějiny svatebních obřadů na Západě, Praha, 

1997, s. 40. 
18   BOLOGNE, J.-C.: Svatby, Dějiny svatebních obřadů na Západě, Praha, 1997, s. 40. 
19

   Pozn. autora: Nejenom ze dvou svobodných lidí vzniká manželský pár, tedy spřízněnost. Ale také ve dvou 

rodinách, které do svatby většinou nic zvláštního nepojilo, vznikají příbuzenské vazby: tchýně, tchán, švagr, 

švagrová, zeť, snacha.  
20  Pozn. autora: Dnes je dost časté, že se nevěsta na hostinu převleče ze svatebních šatů do něčeho jí 

pohodlnějšího.  
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a tatínek. Je to např. paní učitelka v jesličkách či ve školce, paní prodavačka, pan řidič 

v dopravním prostředku, sousedé z vedlejšího domu či bytu, rodiče jeho kamaráda nebo 

kamarádky a tak podobně.  

I naši dávní předkové už od útlého věku učili malé děti normám chování. Postupnou a 

většinou nenásilnou formou dívky a chlapci sbírali zkušenosti z jiných svateb, a tím se tak 

připravovali na svoji vlastní. Díky tomuto hledisku lze tedy konstatovat, že svatba je součástí 

života lidí už od jejich narození. Skoro se nenajde mezi lidmi člověk, který by netoužil po 

afinitě. A už jen kvůli tomuto důvodu je na místě věnovat tak stále velmi důležitému a 

radostnému rituálu náležitou pozornost.  
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4 Svatba z právního hlediska 
 

Svatba se neřídí pouze zvykovým právem, jak už bylo řečeno, ale zákony České 

republiky a od 1. května 2004 i nařízení Evropské unie jí dávají striktní pravidla a předepisují 

náležitosti, bez jejich dodržení by manželství nebylo uznáno za všeobecně právoplatné. 

Manželství se věnují tyto zákony a nařízení: 

A. Občanský zákoník schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky 

(listopad 2011).21 

B. Zákon o rodině č. 94/1963 Sb. ze dne 4. prosince 1963.22 

C. Zákon o matrikách, jménu a příjmení č. 165/2004 Sb. upravující zákon č. 301/2000 ze 

dne 18. března 2004.  

D. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2116/2004 ze dne 2. prosince 2004, kterým se s ohledem na 

smlouvy se Svatým stolcem mění nařízení (ES) č. 2201/2003 o soudní příslušnosti a 

uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské 

zodpovědnosti, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1347/2000.23 

 

Definice manželství podle občanského zákoníku, ČÁST DRUHÁ, RODINNÉ 

PRÁVO, Hlava 1, Díl 1, Všeobecná ustanovení § 655 : „Manželství je trvalý svazek muže a 

ženy vzniklý způsobem, který stanoví tento zákon. Hlavním účelem manželství je založení 

rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc.“ Manželství nemůže vzniknout za 

jakýchkoliv podmínek. „Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle 

muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství (dále jen "snoubenci"), že spolu vstupují do 

manželství. Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní; činí se v přítomnosti dvou svědků.“ 24 

Státem vydaná nařízení dávají lidem možnost volby mezi církevním a občanským 

sňatkem. Předpisy k oběma formám si v žádném případě neprotiřečí, neboť občanský sňatek 

vychází z církevního. „Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně před 

                                                
21    http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/navrh-zakona.html <leden 2012> 
22

    Změny v zákonu o rodině: Zákon č. 132/1982 Sb., Zákon č. 234/1992 Sb., Zákon č. 72/1995 Sb., Zákon č. 

91/1998 Sb., Zákon č. 360/1999 Sb., Zákon č. 301/2000 Sb., Zákon č. 109/2002 Sb., Zákon č. 320/2002 Sb., 

Zákon č. 321/2002 Sb., Zákon č. 315/2004 Sb., Zákon č. 383/2005 Sb., Zákon č. 134/2006 Sb., Zákon č. 

227/2006 Sb., Zákon č. 115/2006 Sb., Zákon č. 342/2006 Sb., Zákon č. 112/2006 Sb., Zákon č. 259/2008 Sb. 
23    http://eur-lex.europa.eu <leden 2012> 

24    Občanský zákoník 2011, ČÁST DRUHÁ, RODINNÉ PRÁVO, Hlava 1, Díl 2, Vznik manželství, § 656 (1 - 

2). 
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orgánem veřejné moci provádějícím sňatečný obřad v přítomnosti matrikáře, jedná se o 

občanský sňatek. Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně před 

orgánem církve nebo náboženské společnosti oprávněné k tomu podle jiného právního 

předpisu (…), jedná se o církevní sňatek.“ 25 

Dalším právním předpisem upravujícím formu a náležitosti manželství je Zákon o 

rodině.26 Dělí se do čtyř částí a ty se ještě člení na hlavy, paragrafy a odstavce: 

 

ČÁST PRVNÍ Manželství: 

1. HLAVA PRVNÍ : Vznik manželství – „Manželství je trvalé společenství muže 

a ženy založené zákonem stanoveným způsobem. Hlavním účelem manželství je 

založení rodiny a řádná výchova dětí.“ 27  „Prohlášení se činí veřejně a 

slavnostním způsobem za přítomnosti dvou svědků.“ 28 V této části zákona o 

rodině se řeší náležitosti církevního a občanského sňatku. [§ 1 – 10] 

 

2. HLAVA DRUHÁ : Neplatnost a neexistence manželství – „Manželství 

nemůže být uzavřeno se ženatým mužem nebo vdanou ženou anebo s osobou, 

která uzavřela partnerství, pokud toto partnerství trvá; neplatnost manželství 

vysloví soud i bez návrhu.“29 V dalších bodech se řeší veškeré možné situace, 

za kterých se uzavřený sňatek nemůže uskutečnit anebo je prohlášen za 

neuzavřený či neplatný. [§ 11 – 17a] 

 

3. HLAVA TŘETÍ: Vztahy mezi manžely - Zde zákon stanovuje rovnoprávnost 

mezi mužem a ženou. Ani jeden z manželů nemá výsadní právo na určité 

úkony nebo není od nich právně osvobozen. „Muž a žena mají v manželství 

stejná práva a stejné povinnosti. Jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně 

respektovat svoji důstojnost, pomáhat si, společně pečovat o děti a vytvářet 

zdravé rodinné prostředí.“30 [§ 18 – 21] 

 

                                                
25   Zákon o rodině č. 94/1963 Sb., § 657 (1 – 2). 
26   Tamtéž, § 657 (1 – 2).  
27   Tamtéž, ČÁST PRVNÍ, Hlava první, §1 (1 - 2). 
28   Tamtéž, § 3 (2). 
29   Tamtéž, ČÁST PRVNÍ, Hlava druhá, § 11 (1). 

30   Tamtéž, ČÁST PRVNÍ, HLAVA TŘETÍ, § 18. 



18 

 

4. HLAVA ČTVRTÁ: Zánik manželství smrtí, prohlášením manžela za 

mrtvého – „Manželství zaniká smrtí nebo prohlášením jednoho manžela za 

mrtvého. Byl-li manžel prohlášen za mrtvého, manželství zaniká dnem, kdy 

rozhodnutí o tom nabude právní moci. Bude-li prohlášení za mrtvého zrušeno, 

neobnoví se zaniklé manželství, jestliže mezitím manžel toho, kdo byl prohlášen 

za mrtvého, uzavřel manželství nové.“31 [§ 22] 

 

5. HLAVA PÁTÁ : Rozvod - v této Hlavě zákon řeší různé situace, za kterých je 

možné manžele rozvést. [§ 23 – 29] 

 

 

ČÁST DRUHÁ Vztahy mezi rodiči a dětmi: 

1. HLAVA PRVNÍ : Rodičovská zodpovědnost - Zákon zde upravuje veškerá 

práva a povinnosti rodičů ke svým dětem. „Rodiče mají být osobním životem a 

chováním příkladem svým dětem.“32 [§ 30 – 40] 

 

2. HLAVA DRUHÁ : Výchovná opatření – Výchovná opatření může změnit 

pouze soud. [§ 41 – 50] 

 

3. HLAVA TŘETÍ: Určení rodičovství – „Matkou dítěte je žena, která dítě 

porodila.“ 33 V dalších paragrafech se řeší za jakých okolností a komu je 

přiznáno skutečné otcovství. [§ 50a – 62a] 

 

4. HLAVA ČTVRTÁ: Osvojení – Jsou zde vymezena základní pravidla a 

definice vztahu mezi osvojitelem a osvojencem. [§ 63 – 77] 

 

5. HLAVA PÁTÁ : Poručenství a opatrovnictví – V případě úmrtí rodičů zde 

zákon řeší, komu mají děti náležet do péče. [§ 78 – 84] 

 

 

 

                                                
31   Zákon o rodině č. 94/1963 Sb., ČÁST PRVNÍ, HLAVA ČTVRTÁ, § 22 (1 - 2). 
32   Tamtéž., ČÁST DRUHÁ, HLAVA PRVNÍ, § 32 (2). 
33   Tamtéž, ČÁST DRUHÁ, HLAVA TŘETÍ, § 50a. 
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ČÁST TŘETÍ Výživné: 

1. HLAVA PRVNÍ: Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí – 

„Vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, pokud děti nejsou samy 

schopny se živit.“34 V dalších částech jsou řešeny různé situace upravující případně až 

přikazující finanční povinnosti rodičů k dítěti. [§ 85 - 87] 

 

2. HLAVA DRUHÁ : Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými – Tato 

hlava upravuje, komu z příbuzných náleží vyživovací povinnost. [§ 88 - 90] 

 

3. HLAVA TŘETÍ: Vyživovací povinnost mezi manžely – „Manželé mají 

vzájemnou vyživovací povinnost.“35 [§ 91] 

 

4. HLAVA ČTVRTÁ: Výživné rozvedeného manžela – „Rozvedený manžel, 

který není schopen sám se živit, může zažádat od bývalého manžela, aby mu přispíval 

na přiměřenou výživu podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. 

Nedohodnou-li se, rozhodne soud o výživném na návrh některého z nich.“36 [§ 92 - 94] 

 

5. HLAVA PÁTÁ : Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů 

neprovdané matce – Zde je otci dítěte zákonem nařízeno, že i když s matkou jeho 

potomka není ve svazku manželském, náleží mu i tak povinnost na dítě přispívat. [§ 

95 ] 

 

6. HLAVA ŠESTÁ: Společná ustanovení – V této hlavě je řešeno přiznávání 

výživného, oprávnění k němu a úpravy povinností vyživovat potomka při změnách 

v životních situacích rodičů. [§ 96 - 103] 

 

ČÁST ČTVRTÁ Závěrečná ustanovení:  

Zde je například předepsána přednost znění Zákona o rodině před občanským 

zákoníkem, jaké § upravují společné jmění manželů (SJM) atd.   

 

                                                
34   Zákon o rodině č. 94/1963 Sb., ČÁST TŘETÍ, HLAVA PRVNÍ, § 85 (1). 
35   Tamtéž, ČÁST TŘETÍ, HLAVA TŘETÍ, § 91 (1). 
36   Tamtéž, HLAVA ČTVRTÁ, § 92 (1). 
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Manželství se uzavírá dle Zákona o rodině 94/1963 Sb. v hlavě první, § 1, odstavci 2 

za tímto účelem: „Hlavním účelem manželství je založení rodiny a řádná výchova dětí.“ 37 V § 

2 se píše že „muž a žena, kteří chtějí spolu uzavřít manželství (dále jen „snoubenci“), mají 

předem poznat navzájem své charakterové vlastnosti a svůj zdravotní stav, aby mohli založit 

manželství, které splní svůj účel.“ 38  

V následujících kapitolách a podkapitolách této diplomové práce bude právě na znění 

předešlé věty brán veliký důraz, a to kvůli posunu vnímání důležitostí při uzavírání 

manželství. Naši předkové většinou stavěli do popředí majetkovou situaci, dnes je tomu 

povaha jedince. Ostatní znění zákonů či nařízení jsou také nedílným podkladem pro tuto 

práci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
37   http://www.zakonycr.cz <leden 2012> 
38   Tamtéž <leden 2012>. 
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5 Historie a současnost regionu města Žďár nad Sázavou 
 

Žďár nad Sázavou leží na okraji Českomoravské vysočiny u řeky Sázavy. Při osídlování 

země se tomuto území lidé vždy spíše vyhýbali, a to kvůli neúrodné půdě a velmi hustým 

lesům, které znesnadňovaly průchod touto oblastí. Tzv. haberská stezka, která spojovala 

Čechy a Moravu, vedla z Kolína, přes Havlíčkův Brod až k Jihlavě, je popsána v zakládací 

listině třebíčského benediktinského kláštera z roku 1101 jako velmi uzounká.39 První zmínky 

o městě pochází z 1. poloviny 13. století od Jana z Polné40 († po 1244),41 který pokračoval po 

svém bratrovi Přibyslavovi z Polné v kolonizaci území dnešního Žďárska.  

Velmi důležitý jev, který vedl k rozvoji celého Žďárska, nám dokládá kronikář Jindřich 

Heimburský (*1242 – † po 1300).42 Zanechal nám zprávy o založení cisterciáckého kláštera 

Bočkem z Obřan přímo na území dnešního Žďáru nad Sázavou. Cisterciány43 povolal Jan 

z Polné, který vlastnil místní lesní území.44  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Znak města Žďár nad Sázavou 

(zdroj: http://www.hokejzr.cz <leden 2012>) 

 

 

                                                
39   ZEMEK, M. - BARTUŠEK, A.: Dějiny Žďáru nad Sázavou I (1252 – 1617), Havlíčkův Brod, 1956, s. 15. 
40   Tamtéž, s. 25. 
41   http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_z_Poln%C3%A9 <říjen 2011>. 
42   http://biblio.hiu.cas.cz/rejstrik.php?od=1760&lang=cz&rg=bio&db=bdcz1 <říjen 2011>. 
43  „Cisterciáni jsou vlastně reformovaným řádem benediktinským.“ ZEMEK, M. - BARTUŠEK, A.: Dějiny 

Žďáru nad Sázavou I (1252 – 1617), Havlíčkův Brod, 1956, s. 19. 
44  Pozn. autora: Dodnes však není přesně známo, jak Jan z Polné k tomuto vlastnictví přišel.  
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Tento řád sloužil církvi jako tzv. vojsko, které se snažilo pro víru zabrat ta nejméně 

dostupná území. Byli velmi úspěšní při zakládání klášterů, a to díky jejich malé závislosti na 

biskupské moci, za kterou vděčili papeži Innocentovi II. Klášter se rozhodli postavit mezi 

dvěma řekami, Polná a Sázava. V roce 1588 se klášter dostal pod správu olomouckého 

biskupství a v roce 1606 přešel do vlastnictví Františka z Dietrichštejna. Díky němu dostalo 

městečko Žďár roku 1607 status města a zároveň nová privilegia a znak.  

Už před vystavením kláštera jsou zprávy o řídkém osídlení oblasti. Listina Jana z Polné je 

toho důkazem.45 Slíbil v ní přidat k vystavenému klášteru obec Nížkov, Žďár a následně také 

obec svého zesnulého bratra Přibyslaví (Pozn. autora: dnešní Přibyslav). Po smrti Jana 

z Polné se ujal výstavby kláštera Boček z Obřan († 1255).46 První členové žďárského kláštera 

měli mnoho práce s úpravami darované půdy.47 Začali od údolí řeky Sázavy, kde vymítili 

lesní porost a následně odvodnili celou oblast.  

Dnešní podoba kláštera pochází z dob opata Václava Vejmluvy z 1. poloviny 18. století. 

Barokně-gotický návrh provedl Jan Blažej Santini Aichl. V roce 1784 však Josef II. klášter 

zrušil. Na jeho místě dnes stojí bazilika Nanebevzetí Pany Marie a sv. Mikuláše.  

Roku 1850 se Žďár stal sídlem soudního okresu a ve 2. polovině 19. století se, tak jako 

mnoho jiných českých oblastí, začíná mohutně národně rozvíjet. Na přelomu 19. /20. století 

se Žďársko začíná zaplňovat výstavbou větších podniků – převážně obuvnických, a město 

získává železniční dopravu.  

V 1. světové válce 1914 – 1918 zahynulo plno Žďářanů. 2. světová válka v máji roku 

1945 tragicky zasáhla město – velká část zástavby byla zničena. Velmi zlomovým 

okamžikem zalidnění této vždy méně osídlené oblasti byla po 2. světové válce výstavba 

strojírenského závodu Žďas, který je v současnosti stále v provozu. Tento závod zapříčinil 

výstavbu nových sídlišť a v 70. letech 20. století se téměř celé historické jádro města 

přebudovalo.  

Dnes má samotné město Žďár nad Sázavou přibližně 24.000 obyvatel, ke kterému jsou 

přidruženy tyto 4 obce: Radonín, Mělkovice, Stržanov a Veselíčko. K celému Žďárskému 

                                                

 45   Pozn. autora: Přesná datace však není známa: „… BOČEK vročil tuto nedatovanou listinu k roku 1206; 

PALACKÝ hned v prvém vydání dějin I. (…) v léta 1230 – 1240… Nejsprávnější zdá se datování V. 

NOVOTNÉHO, České dějiny, I., 3, str. 907, nejpozději do roku 1235.“ ZEMEK, M. - BARTUŠEK, A.: 

Dějiny Žďáru nad Sázavou I (1252 – 1617), Havlíčkův Brod, 1956, s. 294. 
46   ZEMEK, M. - BARTUŠEK, A.: Dějiny Žďáru nad Sázavou I (1252 – 1617), Havlíčkův Brod, 1956, s. 37. 

47   „Zemská hranice nebyla v té době něčím tak pevným jako v době pozdější, avšak byla už aspoň povšechně 

vyznačena a opírala se ponejvíce o toky řek.“ ZEMEK, M. - BARTUŠEK, A.: Dějiny Žďáru nad Sázavou I 

(1252 – 1617), Havlíčkův Brod, 1956, s. 64. 
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okresu náleží k datu 18. 4. 2012 ještě těchto 47 vesnic: Bohdalec, Bohdalov, Březí nad 

Oslavou, Budeč, Chlumětín, Cikháj, Hamry nad Sázavou, Herálec, Hodíškov, Jámy, Karlov, 

Kněževes, Kotlasy, Krásněves, Kyjov, Lhotka, Malá Losenice, Matějov, Nížkov, Nové Dvory, 

Nové Veselí, Obyčtov, Ostrov nad Oslavou, Pavlov, Počítky, Poděšín, Pokojov, Polnička, 

Račín, Radostín, Radostín nad Oslavou, Rosička, Rudolec, Sazomín, Sázava, Sirákov, Sklené, 

Světnov, Svratka, Škrdlovice, Újezd, Vatín, Velká Losenice, Vepřová, Vojnův Městec, Vysoké, 

Znětínek.48 

Město nabízí cca 13.000 pracovních míst, a to převážně ve strojírenském průmyslu (Žďas, 

TOKOZ), menší část je v zemědělském a v neposlední řadě také v soukromém podnikání. 

Každoročně navštěvuje Žďársko čím dál více turistů. A to především díky chráněné 

krajinné oblasti Žďárské vrchy, kde se daří díky vhodné vlhkosti houbám, borůvkám (které 

např. v nedalekém regionu Třebíčsko téměř nikde nenajdete) a dalším lesním plodům. 

Pravděpodobně ještě více navštěvovaným místem v regionu, než mu jsou žďárské lesy, je 

poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který byl v roce 1994 zapsán na seznam 

památek UNESCO. Stavba kostela byla zahájena v roce 1719 již výše zmíněným 

cisterciáckým opatem Václavem Vejmluvou a o 2 roky později byl kostel vysvěcen. 

Přímo ve Žďáře nad Sázavou se nachází regionální muzeum sídlící v městské Tvrzi 

pod kostelem sv. Prokopa, které zachycuje hmotné kulturní a přírodní památky regionu: sklo, 

keramiku, militárie, etnografii, umění, přírodniny a další. Součástí muzea je také knihovna a 

archiv.  

 

                   Mapa č. 1: Žďárský region    Mapa č. 2: Žďár nad Sázavou 

           (zdroj: http://mapy.cz <říjen 2011>)           (zdroj: http://mapy.cz <duben 2012>) 

 

                                                
48   http://www.epusa.cz/index.php?platnost_k=0&sessID=0&jazyk=cz&orp=1708&zkratka=obce <duben 

2012>. 
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6 Předsvatební období 
 

6.1 Čas chození 
 

 Dříve při výběru partnera hrál důležitou roli majetek. Spojení gruntů a výše dívčina 

věna. Nebraly se zvláštní ohledy na citové pouto mladých lidí, i když se přímo neopomíjelo. 

Podle Františka Bartoše např. budoucí nevěsta do výběru svého manžela skoro vůbec 

nemohla zasahovat. Musela počkat, až na čem se domluví její rodiče.49 Avšak z jiných 

dokladů, např. z fondu Vlasty Pittnerové zase máme zprávy, že dívka si mohla vybírat 

ženicha sama a se svými rodiči výběr spíše jen konzultovala.50  

Doba, kdy se hledal správný pár ke sňatku, měla různé pojmenování. Na Žďársku se 

říkalo, že se chodilo tzv. na domluvy (na Moravě se užívaly mimo jiné i výrazy zpyty, ohledy 

a pro zjednodušení do psaného textu v této práci budu dále užívat tyto 2 výrazy). Jednalo se o 

ohledání místa domu nevěsty (aktivita byla převážně ze strany ženicha) – zjištění stavu celého 

jejich majetku, výše dívčina věna, a také zda je dívčina rodina ochotna dát svoji dceru danému 

muži za ženu. Svobodný pár byl zde ale na okraji celého dění a veškeré náležitosti za ně 

vyřizovala třetí osoba. 

Dnes je situace jiná. Při výběru partnera hraje nejdůležitější roli povaha, charakter. Při 

dotázání se mnou zkoumaných 11 párů mi bylo sděleno, že se bere ohled i na sociální a 

společenskou situaci protějšku, ale to je až druhořadá záležitost. Dnes záleží především na 

sympatiích. Ani jednou se při mém výzkumu nevyskytl případ, že by do výběru partnera 

zasahovali rodiče. Dnes se řidčeji stává, že by rodiče se svatbou nesouhlasili.  

Obě varianty (rodiče vybírají sami partnera pro své dítě, nebo že si každý jedince volí 

sám) mají svá pro a proti. Když byl výběr na rodičích, tak ti vždy měli a mají více životních 

zkušeností než jejich dítě, proto mohli často objektivněji lépe posoudit vhodnost partnera. 

Navíc racionální výběr na základě majetku měl výhodu v tom, že se lidem lépe žilo, když svůj 

majetek rozmnožili – mohli snáze přečkat např. zimu. Oproti tomu se však mohlo stát, že si 

                                                
49   BARTOŠ, F.: Moravská svatba, Praha, 1892, s. 7. 

50  „Nescházelo Františce ženichů, ale holka seznámila se o pouti v Obyčtově s Olivou a nechtěla od něho 

upustiti. Oliva měl větší, ale zadluženou živnost, na jejíž vyplacení nestačilo Františčino věno. Proto nerad 

svolil Nekuta (pozn. autora: otec Františky) k té svatbě... Ale Františka nepopustila. Vyplakala, vyprosila, 

vyvzdorovala si ženicha.“ PITTNEROVÁ, V.: Jejich štěstí, s. 79 – 80, Fond Vlasty Pittnerové: 1858 - 1926, 

Literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze. 
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manželé moc nerozuměli, jejich vzájemná partnerská kompatibilita byla nízká, a jejich 

manželské soužití nebylo po citové stránce velmi šťastné.  

Při výběru partnera se nedá dnes hovořit o jednoznačné endogamnosti či exogamnosti. 

Společnost, byť někdy s menším zalíbením, toleruje individuální výběr partnera – dává lidem 

větší svobodu, než tomu bylo např. ve středověku. V současné době je výhoda, že může dojít 

relativně bez problému ke spojení dvou lidí z různých společenských vrstev. Např. bohatý 

muž si, pokud chce a má ji rád, může vzít za ženu dívku z chudší rodiny a obráceně. Dokonce 

může mezi nimi být i větší věkový rozdíl a nebere se to dnes jako něco pohoršujícího. Je 

velmi časté, že pokud je muž v partnerství podstatně starší než žena, tak je takové partnerství 

méně problémové.51 Na druhé straně, pokud nejsou při větším věkovém rozdílu dostatečně 

kompatibilní, je jejich vztah ještě horší.  

Mezi záporné stránky výběru partnera dle vlastního uvážení patří právě onen 

nedostatek životních zkušeností, který může být negativním jevem při výběru. V terénu jsem 

zjistila, že se dopředu nikdo z mnou zkoumaných lidí s žádnou starší osobou o vhodnosti 

protějšku neradil. Každý si tak může dobrovolně vybrat, a to někdy nese i jistá rizika.  

Dnes zabírá ze společného života dvou lidí také významnou část doba jejich tzv. 

chození, randění. Neboli etapa, kdy se 2 svobodní lidé schází a poznávají se. Délka tohoto 

období je velmi individuální. Někteří lidé se už po pár měsících rozhodnout vstoupit do 

svazku manželského, někteří tomu nechávají čas na důkladné vzájemné poznání a až třeba po 

pár letech se rozhodnou uzavřít sňatek. Z mnou zkoumaných párů doba chození trvala 

nejčastěji 3 roky a až poté následovala svatba.  

 V předsvatebním čase dochází také velmi často k seznámení obou rodin (tedy jak 

nevěstiny, tak ženichovy). Často se potkávají na různých výjimečných příležitostech, jako 

jsou třeba narozeniny, svátky, Vánoce, Velikonoce, výročí. 9 z 11 párů mi sdělili, že jejich 

rodiče spolu před svatbou žádné výlety či jiné podobné akce nepořádají. Až po svatbě se 

případně začíná se společnými aktivitami mimo sváteční události.  

Zbylé 2 páry se vyjádřily tak, že párkrát k takovému setkání došlo. Častěji rodiny 

pořádají společné akce až po svatbě, kdy už je jisté, že to není jen tak krátkodobá známost. 

Velkou roli zde jistě hrají vzájemné sympatie rodičů.  

 Jak již bylo zmíněno, rodiče do výběru partnera svému dítěti podstatně méně zasahují 

než v historii a často nemají hlavní slovo při domlouvání svatby. Toto je tedy veliký posun od 

tradičního modelu, který nám dokládá F. Bartoš, kdy potencionální ženich a nevěsta stáli 

spíše na okraji rozhodování o své budoucnosti. Zpyty nebo také ohledy jak se jim říkávalo, 

                                                
51   ŠRAMO, J.: Typologický kurz o partnerství, Praha 19. – 21. 11. 2010. 
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měly velmi důležitý význam, předepsanou formu, dodržovaly se velmi striktně normy 

chování, měly podobu lidového divadla a společenských hrátek. Hlavně se však nimi 

zjišťovalo, zda vůbec je druhá strana ochotna vstoupit do manželství.  

Celý akt manažoval zkušený muž, který měl poté na starosti celou svatbu, pokud k ní 

došlo. Nemusel být příbuzný, nazýval se např. družba, hlavní družba, stařejší. Šel ohledat 

situaci do domu nevěsty, vystupoval jménem potencionálního ženicha a celé jeho rodiny. 

V případě, že by dívčina rodina se svatbou nesouhlasila, to nebyla pro chlapcovu rodinu 

taková hanba. Byl zde jakýmsi „prostředníkem.“ Tento rituál se už dnes nevyskytuje. Mladý 

pár se již před svatbou zná, jejich rodiny se velmi často také znají, tudíž tato fáze, dříve velmi 

vážená a důležitá, je v dnešním stavu společnosti bezpředmětná. Když jsem se zeptala mnou 

dotazovaných lidí, zda ví, co to byly zpyty a k čemu sloužily, tak mi všichni novomanželé 

odpověděli, že jim tento termín nic neříká.  

 Pamětnicí52  mi bylo sděleno, že už ve 40. letech 20. století se na zpyty nechodilo. 

Výběr partnera byl převážně na každém jedinci. 

 

 

 

6.2 Zásnuby 
 

 Zásnuby dnes do jisté míry nahrazují dřívější zpyty (ohledy). Je to rituál, při kterém 

jsou nejčastěji přítomni pouze potencionální nevěsta s ženichem. Velmi často chybí při tomto 

aktu prvek svědka. Někdy se dokonce stává, že je tato fáze zcela vynechána. Pokud však je, 

tak zde máme opět vývojový stupeň, kdy dnes už nemusí být zachované při každém důležitém 

životním kroku53  formální postupy. Svědci - přihlížející, kteří dávají aktu všeobecně 

společensko-právní platnost a vážnost, se dnes nepovažují za důležité osoby v této 

předsvatební fázi.  V terénu jsem zjistila, že zásnuby sice mají dnes určitý význam v životě 

člověka, ale v porovnání s důležitostí zpyt (ohled) v předsvatebním období našich předků je 

velmi malý. Dokonce mi bylo sděleno od jedné z informátorek velmi ledabylým tónem, jak ji 

                                                
52    Pozn. autora: Paní B3 (*1939) viz příloha II. Seznam svatebních informátorů.  
53    Pozn. autora: Jak už bylo řečeno, ani při seznamování dvou lidí nejsou v současné době přítomni svědci. 

Opět je to soukromá, intimní záležitost. I při tomto kroku se často vynechávají formální postupy.   
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její přítel54 požádal o ruku v Paříži na Eiffelově věži. Jakoby to nic neznamenalo a o nic až tak 

důležitého nešlo.  

V podvědomí lidí dnes stále převládá genderový názor členící muže a ženy do 

solitérních skupin. Žádat o ruku by měl tedy muž především z vlastní iniciativy a ještě 

nejlépe, aby žena byla tímto jeho krokem alespoň trochu zaskočena (v tom dobrém slova 

smyslu). To je však ideální představa, která se v praxi vyskytuje čím dál méně. Často se stává, 

že žena vybízí muže, aby učinil tento krok. Nemyslím si, že by to bylo něco špatného. 

Dokonce ani, když by přímo žena požádala muže o ruku, nebo by ho spíše zeptala, zda si ji 

vezme, není přeci nic až tak pohoršujícího.  

V dnešní společnosti žije i plno nesmělých mužů, kteří mají např. svoji partnerku 

velmi rádi, ale obávají se, zda by takový krok zvládli. A takoví mohou velmi kvitovat, že to 

jejich partnerka vezme do svých rukou. To je však velmi individuální. Dnes stále převládá 

názor, že muž jako samec od přírody, který má svoji ženu dobývat, má žádat o ruku. 

Při mém terénním výzkumu se ani v jednom z 11 párů nevyskytl takový případ, že by 

žena požádala muže o ruku. Vždy to byl muž, ale v 7 případech se páry už dopředu společně 

domluvili, že posunou svůj vztah o krok dopředu – zasnoubí se. Ve zbylých 4 případech žena 

tušila, ale nebyla si jista. Dopředu se přímo o zasnoubení nebavili. 

Zasnoubení probíhá v současné době tak, že si muž klekne před ženu na kolena a 

současně při vyřknutí: „(jméno), vezmeš si mne?“ nebo „(jméno), tímto tě žádám o ruku.“ 

otevírá krabičku s prstýnkem. Pokud žena souhlasí, tak ji prstýnek navleče na levý prsteníček 

a tímto jsou zásnuby vykonány a všeobecně platné. Z mnou zkoumaných 11 případů měl 

pouze u 1 páru muž u sebe také květiny. V terénu jsem ve všech případech zjistila, že muž byl 

mírně nervózní. I když ženu velmi dobře znal, tak přeci jenom to byl vážný krok. Žena ani 

v jednom případě muži žádný dárek nedávala.  

Dnes je tedy iniciativa při zásnubách převážně na ženichovi. Není to už ale tak 

jednoznačné a striktní, jako tomu bylo podle Františka Bartoše dříve. F.Bartoš ve své 

publikaci Moravská svatba, kdy nevěsta o námluvách a zasnoubení byla prý pasivní a veškerá 

aktivita byla na ženichově straně a zda nevěsta souhlasí se svatbou, rozhodli její rodiče.55  

Oproti tomu Vlasta Pittnerová, která psala o každodenním životě lidí ze Žďárských hor, píše 

ve své povídce Jejich štěstí napsané na přelomu 19. a 20. století, že si nevěsta mohla sama 

vybírat ženicha dle vlastního uvážení: „Nescházelo Františce ženichů, ale holka seznámila se 

                                                
54  Pozn. autora: Pojmenováním „přítel“ se v této práci rozumí životní partner, který je v blízkém vztahu 

s dotyčnou osobou, sexuálně spolu žijí, plánují společnou budoucnost a sdílení jedné domácnosti. 

55   BARTOŠ, F.: Moravská svatba, Praha, 1892, s. 7. 
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o pouti v Obyčtově s Olivou a nechtěla od něho upustiti. Oliva měl větší, ale zadluženou 

živnost, na jejíž vyplacení nestačilo Františčino věno. Proto nerad svolil Nekuta (pozn. 

autora: otec Františky) k té svatbě... Ale Františka nepopustila. Vyplakala, vyprosila, 

vyvzdorovala si ženicha.“56 Z této citace je tedy patrné, že i když rodiče nevěsty nebyly 

spokojeni s výběrem partnera své dcery, tak na její naléhání svolili. Zcela volně to tedy rodiče 

nenechávali na uvážení své dcery, ale pasivní v rozhodování dle V. Pittnerové vůbec nebyla. 

I dnes na Žďársku není vyloučeno, že by žena požádala muže o ruku. Není to ale tak 

časté, neboť se mezi lidmi počítá s tím, že tento krok by měl vykonat muž. 

 

 

 

6.3 Žádost o svolení 
 

Po aktu, kdy se pár zasnoubí, čeká ještě stále v současné době na ženicha významný 

úkol, a to požádat dívčiny rodiče o její ruku. Neboli jednodušeji řečeno: zeptat se dívčiných 

rodičů, zda mu dají svolení, vzít si jejich dceru za manželku. I když dnešní uspořádání 

společnosti se neřídí patriarchátem, tak přeci jen jde ženich žádat hlavně otce své nastávající o 

její ruku. 

U 9 párů, u kterých jsem měla možnost z blízka poznat průběh celého svatebního 

období, rodiče se svatbou tak nějak už počítali. I když se o ní předem otevřeně s párem 

nebavili. Dovtípili se na základě jiných okolností jako např. z pokročilejšího věku obou 

zúčastněných, délky známosti páru, vážnosti vztahu. U zbylých 2 párů byli rodiče mírně 

překvapeni – mile.  

Celá tato důležitá událost má nejenom fázi při samotné návštěvě, ale rodiče jsou 

obeznámeni už dopředu. Dívka ve všech případech po domluvě se svým partnerem zavolá 

svým rodičům a většinou se jich za pomoci velmi důstojného a formálnějšího vyjadřování 

zeptá, zda budou tehdy a tehdy doma, a poté v kolik hodin se jim do jejich plánů bude hodit 

jejich návštěva. Ne úplně vždy už do telefonu prozradí ten skutečný záměr jejich návštěvy. Ve 

3 případech, kdy dívka ještě stále bydlela u rodičů, přišla spolu se svým nastávajícím. Ve 4 

případech čekala doma s rodiči a očekávali příchod muže.  

                                                
56   PITTNEROVÁ, V.: Jejich štěstí, s. 79 – 80, Fond Vlasty Pittnerové: 1858 - 1926, Literární archiv Památníku 

národního písemnictví v Praze.  
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Ve všech případech, kdy rodiče tušili, co se za takovou návštěvou skrývá, měli 

přichystané pohoštění a byli relativně svátečně oblečeni. Ve 2 případech, kdy byli překvapeni 

záměrem návštěvy, očekávali partnera své dcery ve velmi neformální, každodenní atmosféře. 

Jedna z těch dvou maminek mi řekla, že plela na zahrádce, takže byla v pracovním oděvu a 

tatínek dívky zrovna čistil interiér auta.  

Na požádání rodičů o svolení k sňatku lze pohlížet hned z několika důležitých aspektů. 

Jeden z prvních je přítomnost svědků a stvrzení platnosti zasnoubení oficiálním oznámení 

rodině. Dalším prvkem je vyjádření souhlasu rodičů. V současné době už nebývá až tak časté, 

aby se svatbou rodiče nesouhlasili. Ale jsou i takové případy, a pokud se vyskytnou, tak i 

kdyby se svatba i přes nesouhlas rodičů konala, jistě by neprobíhala za plně harmonické a 

radostné atmosféry. Při mém terénním výzkumu nedošlo ani v jednom případě k takovému 

rozporu. Rodiče vždy dali souhlas.  

Celá etapa zasnoubení se řadí dle Arnolda van Gennepa do fáze tzv. pomezního 

rituálu, kdy, v případě svobodných lidí, ani jeden ještě nepatří mezi ženaté muže nebo vdané 

ženy, ale zároveň jim už nenáleží status svobodný, svobodná. Jsou na rozhraní těchto dvou 

sociálních statusů. 

Jakmile tedy rodiče se svatbou souhlasí, nastává doba, která v současnosti nemá 

nějaké oficiální označení, ale dříve se nazývala tzv. troje ohlášky.  

 

 

   

6.4 Doba mezi zásnubami a svatbou 
 

Tato doba nebyla vždy samozřejmostí. Ve středověku ji však císař Alexius Commenus 

(1048 - 1118) křesťanům nařídil zákonem.57  

Jak dlouho trvá, než po zásnubách dojde ke svatbě, záleží na každém. Hlavní atributy 

ovlivňující dobu od zásnub k obřadu: finanční, pracovní (kdy si mohou vzít všichni 

dovolenou58 nebo mít alespoň méně náročnou pracovní náplň), rodinné (kdy budou mít 

nevěsta s ženichem, a také ti nejbližší a nejhlavnější příbuzní, čas), byrokratické (zda bude 

                                                
57   DÜLMEN, R. van: Kultura a každodenní život v raném novověku (16. - 18. století), s. 153. 
58   Pozn. autora: I když se dnes svatby z drtivé většiny konají o víkendech, tak přeci jen je třeba před svatbou 

volnější pracovní povinnosti, neboť je potřeba zařídit plno věcí. Např. pokud je jeden z páru účetní, tak je 

nevhodné chystat svatbu před koncem března, kdy vrcholí výpočty daní.   
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v daný termín volno na radnici), církevní (zda bude kostel volný) atd. U mnou zkoumaných 

párů se však svatba konala vždy do roka od dne zasnoubení.  

Tomuto času se tedy dříve říkávalo troje ohlášky. Nejčastěji se na dveře kostela, nebo 

na jiné všem přístupné místo, vyvěsilo oznámení, že ten a ta se chystají vstoupit do svazku 

manželského a každý, kdo měl k tomuto sňatku nějaké výhrady, se mohl vyjádřit.59 Tyto 

ohlášky se jmenují trojí proto, že trvaly nejčastěji 3 neděle. U bohatších vrstev mohly trvat i 

déle, a to kvůli honosnější svatbě, která vyžadovala důkladnější a větší přípravy.  

V tento čas chodili nevěsta s ženichem na mše do kostela, kde se chystající svatba 

oznamovala, a už v tuto dobu jim náleželo v kostele vyhrazené místo mezi vdanými ženami (u 

nevěsty) a ženatými muži (u ženicha).60  Dokonce jejich oděv měl už prvky náležící 

„k nesvobodným.“ U muže to bylo např. pírko za kloboukem61 a žena měla jinak upravenou 

hlavu62 – už např. nenosila věneček (symbol svobodných děvčat – odkryté temeno hlavy). 

Postoj církve a celé společnosti se už změnil po dovršení 50. roku minulého století a tento 

postoj byl zoficiálněný na II. vatikánském koncilu roku 1965, kdy od ohlášek církev oficiálně 

odstoupila.   

V dnešní době tento čas ve Žďárském regionu nemá speciální pojmenování. O 

svobodném páru se příležitostně říká, že jsou zasnoubení, a tím už každý ví, co se mezi nimi 

stalo a co je zanedlouho čeká (svatba). Zasnoubená žena při odpovědi na otázku týkající se 

situace v jejich vztahu, téměř vždy ukáže zásnubní prsten. U 11 párů, které jsem zkoumala, 

mi bylo sděleno, že velmi často se jich lidé ptali, zda se musí brát. Ani u jedné dvojice tomu 

tak nebylo. Jejich rozhodnutí bylo víceméně dobrovolné. Někdy k sňatku byli „donuceni“ 

např. sociální situací – sdílení jedné domácnosti znamená spojení 2 platů, mezi sebe si rozdělí 

náklady a dokážou lépe hospodařit, než když si každý platí svůj byt (pokud nebydlí u rodičů).  

U mnou zkoumaných 14 osob (tedy 7 párů) bydleli před svatbou ještě u rodičů. 2 páry 

to měli na půl – jeden z nich už měl svůj byt a druhý bydlel u rodičů (v obou případech to 

                                                
59   Pozn. autora: Kdyby se např. zjistilo, že nevěsta s ženichem si jsou příbuzní a není to veřejně známo, tak aby 

se mohlo zabránit případnému neštěstí, hanbě.  
60  „Ohlášky jako právní akt doprovázela v lidovém prostředí řada pověr a zvyků: nevěsta neměla poslouchat své 

o., dokonce nešla v ten den do kostela, neboť by se jí nedařila drůbež, byla by v manželství nešťastná, měla 

by hluché děti apod. (…)“ BROUČEK, S. – JEŘÁBEK, R. a kol.: LIDOVÁ KULTURA, Národopisná 

encyklopedie Čech, Moravy a Slezska, Praha, 2007, s. 675 
61  JAKUBÍKOVÁ, K.: Obyčejové tradície 2, přednáška na Katedre etnológie a kultúrnej antropologie UK v 

Bratislave, letní semestr 2010/2011. 

62  BROUČEK, S. – JEŘÁBEK, R. a kol.: LIDOVÁ KULTURA, Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a 

Slezska, Praha, 2007, s. 675. 
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byly ženy) a zbylé 2 páry měli každý vlastní byt (v tomto případě se jednalo o svobodné lidi, 

kteří přesáhli už věk 30 let a měli relativně stálou práci.).   

V tuto dobu je opravdu hodně práce. Rozesílají se svatební oznámení (v dnešní době 

plní funkci pozvání na svatbu); rezervují se místa, kde má být obřad (radnice, kostel, případně 

se pouze objedná příslušná osoba a svatba probíhá třeba na zahradě, v parku atd.); u všech 

mnou zkoumaných párů se rezervovalo restaurační zařízení (ani v jednom případě se tedy 

hostina nekonala v domě ženicha či nevěsty); vybírá se kapela; zamlouvají se svatební šaty 

(v dnešní době si ženy šaty skoro vůbec nekupují, ale půjčují si je z půjčoven. Ekonomicky to 

vyjde laciněji a navíc mi ženy vždy odpověděli: „Co po svatbě se svatebními šaty?!“), někde 

se půjčují i obleky pro muže, ale to už bývá méně časté; vybírá se svatební menu; organizuje 

se svatební průvod; objednává se profesionální fotograf a kameraman; vybírají se prstýnky, 

květiny atd.  

 Každý výše zmíněný bod, který je třeba zařídit a splnit před svatebním obřadem, má 

svá specifická pravidla. Svatební oznámení dnes supluje osobní orální zvaní na svatbu. Tento 

akt se velmi zjednodušil. Máme doklady o tradiční podobě zvaní na svatbu, které mělo velmi 

striktní společenská pravidla. Např. František Bartoš ve své knize Moravská svatba 

zaznamenal formulaci, jaká se při vstupu pronášela: „Slovutný pane hospodáři! Pěkně 

prosíme vás s vaší manželkou, s dítkami a s vaší čeládkou, abyste nám v tom za zlé neměli, že 

jsme tak bez vašeho dovolení do vašeho příbytku vstoupili. Však se to nestalo z vůle naší, ale 

předně z vůle Pána Boha všemohoucího a potom z vůle mladého ženicha a mladé nevěsty 

(…).“63 Bývalo zvykem hosty doslova prosit, aby přišli. Nestačilo pouze jednou přijít, pozvat 

a vše bylo vybaveno. Zvalo se vždy alespoň 3x. Ještě ráno v den svatby chodívali často 

mládenci připomínat. Zvaní a hosté často dělali žertovné okolky, aby se tak lehko nepoddali. 

Tento akt svým obsahem můžeme zařadit do lidového divadla. Při zkoumání současných 

svateb se toho dnes opravdu mnohé změnilo.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
63   BARTOŠ, F.: Moravská svatba, Praha, 1892, s. 16.  
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6.5 Zvaní hostů 
 

V dnešní době jsou někdy kolaterální příbuzní v očekávání, zda budou na svatbu 

vůbec pozváni. Dnes totiž neznamená – přijde nám svatební oznámení, zúčastníme se svatby. 

Ve všech mnou zkoumaných případech, tedy u 11 svateb, jsem zjistila, že se posílalo 

oznámení některým lidem pouze z informačního hlediska. Ti, kteří byli zároveň na svatbu 

pozváni, měli spolu s oznámením v obálce doslovně napsáno např. pojďte s námi oslavit náš 

důležitý den (citace ze svatebního oznámení svatby B) anebo zveme vás ke svatebnímu stolu 

(citace ze svatebního oznámení svatby C) apod., dále měli přiložené informace o časovém 

harmonogramu (kdy se mají kam dostavit, pokud budou chtít odvést hromadně např. 

objednaným autobusem; v kolik hodin začne obřad; kdy bude oběd; kdy se půjde dvojice 

fotografovat atd.), jaké bude svatební menu a případně ještě nabídku k noclehu, pokud se 

svatba konala mimo bydliště daných lidí. Ostatním, tedy lidem nepozvaným, přišlo pouze 

svatební oznámení, jak se na Žďársku říká, aby se vědělo. V tomto případě se už dopředu, 

tedy ještě před posláním svatebního oznámení, mezi lidmi (hlavně příbuznými) šíří 

informace, že bude svatba, ale např. z finančních či prostorových důvodů mohou pozvat jen 

určitý počet lidí, tak ať se ti ostatní na ně nezlobí. Ti, kteří budou pozvaní, dostanou přímo 

pozvánku spolu s oznámením. Takže se na to lidé už dopředu připraví.  

I když každý rozumný člověk pochopí takovou situaci, tak v rámci rodiny to je velmi 

nepříjemné. Dokonce může vznikat i jistá nevraživost.  

Velmi často se spolu se svatebním oznámením posílá i nějaký verš či povídání týkající 

se svatebních darů. Např.: „Se svatebním darem si nedělejte starosti, potěší nás vaše 

přítomnost. Pokud nám i přesto budete chtít něco dát, oceníme finanční příspěvek na naši 

svatební cestu. Děkujeme“ (citace ze svatebního oznámení svatby A). Někdy jsou podobná 

znění dána ještě do veršů.  

Svatební oznámení mají graficky velmi odlišné vyobrazení. Vyhotovení si pár buď 

nechá u nějaké profesionální firmy, nebo živnostníka, anebo, což jsem zachytila u dvou 

svateb, si jej pár vytvoří sám za pomoci svých znalostí a dovedností v nejrůznějších 

počítačových programech. Tím ušetří náklady, neboť se platí pochopitelně i práce, nejen 

samotné papírové oznámení.  
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6.6 Svatební dary 
 

V současné době je možnost založit si třeba v obchodě IKEA „svatební“ nákupní 

seznam a už dopředu si zamluvit třeba spotřebiče, ložní prádlo, kuchyňské doplňky, nábytek, 

dekorativní předměty a tak dále. Některé obchodní společnosti poskytují v takových 

případech i cílené slevy. Většinou je třeba spolu s plným názvem produktu uvést i jeho kód. 

Před založením takového seznamu je potřeba se nejdříve zaregistrovat (často přes internet, 

anebo přímo na prodejně). Pár si na základě jména určí i heslo, které musí být složeno 

z písmen a minimálně jedné číslice. Po založení už mohou z pohodlí svého domova „vkládat“ 

do virtuálního nákupního košíku různé položky. Na konci seznamu se jim ukáže i celková 

cena. Po skončení si vše buď vytisknou, anebo opíší na papír a s tímto seznamem přijdou na 

pobočku prodejny do oddělení Služeb zákazníkům.64 Zde si pod jejich jménem personál 

prodejny seznam uschová. 

Při posílání svatebního oznámení potencionální nevěsta s ženichem mohou k němu 

spolu s nějakým např. citátem nebo jinou replikou přiložit veškeré informace, jak se dostat 

k jejich nákupnímu seznamu (název obchodu, internetový odkaz, adresa obchodu, kam se 

mají obrátit atp.). Potom už je na hostech, zda možnost nákupu svatebního daru touto cestou 

využijí.  

V případě rozhodnutí hostů využít nákupu přes už vytvořený seznam konkrétních 

produktů, přijedou na pobočku prodejny (kde je seznam uložen), pod jménem si v odd. Služeb 

zákazníkům za pomoci personálu vyhledají seznam položek. Sami si mohou vybrat, který 

produkt novomanželům koupí (nejčastěji hosté vybírají podle jim dostupné ceny), pod číslem 

si jej vyhledají v otevřeném skladu prodejny anebo v prodejních regálech, a poté ho zanesou 

či zavezou k pokladně. Po zaplacení si jej hosté buď odvezou k sobě domů a až v den svatby 

ho zabalený přivezou novomanželům jako svatební dar. Nebo v případě větších věcí, jako 

jsou např. pohovky či skříně se mohou domluvit už dopředu s novomanžely, že jim dar 

přivezou ještě před svatbou. Případně využijí možnosti odvozu poskytujícím obchodem. 

Dnes je možnost získat spotřebiče do domácnosti podstatně snáze než tomu bylo např. 

před 30 lety, kdy do obchodu dovezli jen omezené množství zboží, a na koho se dostalo, ten 

ho měl. Ostatní si někdy museli počkat klidně i déle jak jeden rok.  

                                                
64  Pozn. autora: Úplný popis všech kroků byl získán na zákaznickém servisu obchodu IKEA 

(http://www.ikea.cz) pomocí online chatu s IKEA pracovníkem (bylo uvedeno pouze křestní jméno Klára) 

dne 9. ledna 2012. 
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To, že dnes je všeho relativně dostatek, má hodně výhod, ale také to přináší jisté 

potíže. Když máte jeden druh zboží, tak koupíte, co je. Pokud si však máte vybrat ze 100 

různých druhů, tak co člověk, to jiný vkus. Takže můžete dle svého uvážení koupit velmi 

krásnou a kvalitní věc, ale nikomu jinému se to už líbit nemusí. A co je zase ze strany 

novomanželů problém: může se jim sejít více zboží stejného druhu, a co po svatbě dělat třeba 

se 4 varnými konvicemi?! Některé obchodní společnosti jsou ochotné v takovémto případě 

vzít zboží zpět s plnou náhradou.  

Když se vrátíme k „svatebním“ účtům založeným v nějakém obchodě, tak u nich 

objektivně převažují spíše výhody. Hlavně si pár vybere konkrétní věci, které se oběma líbí a 

hodí se jim do interiérů – nemusí se tedy po svatbě potýkat s problémem, že se jim dary 

nehodí či nelíbí. Ze stran hostů je výhodou nepřemýšlení nad typem, druhem dárku, nemusí se 

obávat, zda se to bude novomanželům líbit (když si oni sami daný druh a typ zboží zvolili) a 

mohou si ze seznamu/košíku vybrat jim finančně dostupnou položku.  

Při mém zkoumání svateb na Žďársku takové možnosti využily 2 páry. 3 páry použily 

různé slogany s žádostí o finanční příspěvek třeba na domácnost nebo na svatební cestu a 

zbylých 6 párů to nechalo čistě na uvážení každého hosta. 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 1: Statistika využití koupě svatebního daru přes vytvořený nákupní seznam zasnoubeného páru 
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Graf č. 1: Grafické znázornění využití již předem vytvořeného nákupního seznamu (data z tabulky č. 1) 

 

Jméno 
Celkový počet 

hostů 

Ti, co využili nákup 
daru přes vytvořený 

seznam 
Procento 

Svatba B 62 23 37,1 % 

Svatba C 45 14 31,1 % 
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Po odeslání pozvánek se dnes už nechodí dům od domu pro potvrzení účasti. Dříve se 

např. zakrojovala skýva chleba a kolik se „zváčům“ sešlo skýv, tolik bylo potvrzených hostů. 

Jak už bylo výše zmíněno, společenský bontón nařizoval zvát hosty alespoň 3x a doslova je 

prosit bylo slušností. Tento svatební prvek jsem v terénu nezaznamenala a s vysokou 

pravděpodobností zcela vymizel.   

V dnešní době se už i zřídkavě stává, že by mladý pár chodil osobně zvát do rodin. V 

současnosti se nejčastěji volí forma neposílání pozvánek klasicky přes Českou poštu. Tento 

faktor je ovlivněn především vzdáleností bydliště hostů od budoucích novomanželů – pokud 

rodina či jedinec bydlí 200 km od zasnoubeného páru, ekonomicky by se moc nevyplatilo 

přijet až k jejich domu a pouze jim vhodit svatební oznámení případně i s pozvánkou do 

schránky. V terénu jsem zjistila, že i tak k tomu v určitých případech docházelo. Pokud se 

nicméně ženich s nevěstou rozhodli vycestovat za vzdálenějšími potencionálními hosty, tak je 

šli navštívit a zároveň osobně pozvat. Jednalo se vždy o blízké lidi např. o přátele či bližší 

rodinné příslušníky. I tak se ve valné většině volí pro „vzdálenější hosty“ posílání pozvánek 

poštou. 

U hostů bydlících blíže k páru se pozvání na svatbu nejčastěji řeší osobním vhozením 

svatebního oznámení případně spolu s pozvánkou do schránky. Obálka tedy není orazítkována 

a nemá ani známku. 

Na vesnici bylo u našich předků zvykem osobně pozvat na svatbu všechny známé i 

méně známé lidi. Zvykové právo to tak nepsaně přikazovalo – byla to slušnost, a také 

praktická věc, neboť si mohli navzájem pomoci ať už materiálně, či manuálně. Zvaní je dnes 

omezeno pouze na blízké. Pod pojmem blízké se zde nemyslí pouze pokrevní příbuzné. Patří 

sem také přátelé, kamarádi a ti lidé, se kterými udržujeme častější kontakt. Na Žďársku jsem 

zaznamenala i tak drobnější účast každého z vesnice. Byť třeba jako přihlížející - i tak s nimi 

sdílel jejich sváteční den.  

Při dotazování se zasnoubených párů a lidí aktivně se zúčastňujících na přípravě 

svatby jsem zjistila, že se se všemi pozvanými počítá. Pokud někdo z hostů nemůže přijít, tak 

to nejčastěji sám oznámí. Buď osobně anebo telefonicky. V jiném případě se zajišťuje strava a 

pití pro všechny pozvané.   
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6.7 Seznam předsvatebních úkonů 
 

Pozvání hostů na svatbu se v době zásnub řeší jako jeden z prvních úkolů. Není to 

však zdaleka jediná povinnost či záležitost, která je třeba zařídit. Další důležitosti k zařízení: 

1) objednat a zarezervovat místo k obřadu (úřad, kostel, fara…)  

2) zajistit vhodný oděv (svatební šaty, oblek pro ženicha se všemi náležitostmi, šaty 

pro družičky …) 

3) zajistit květiny  (pro nevěstu, pro maminku nevěsty a případně i pro maminku 

ženicha, na hostinu…) 

4) objednat hudbu 

5) zajištění restaurace, kulturního domu či jiného zařízení pro hostinu a odpolední 

a večerní radovánky 

6) sestavit svatební menu (nejen obědové, ale také k svačině a večeři, dále také 

rozhodnout, jak se bude hradit pití…) 

7) objednat fotografa a případně i kameramana 

8) naplánovat a objednat odvoz pro hosty k obřadu, a poté případně na místo 

hostiny či do fotoateliéru 

9) zarezervovat ubytování pro některé hosty 

10) koupit prstýnky  

11) objednat svatební cukroví, které se bude rozdávat hostům jako výslužka, a 

zároveň i takové, které bude na stolech  

12) harmonograficky naplánovat průběh celého dne a případně i pověřit nějaké 

osoby, které se budou starat o plynulý chod dne 

 

V terénu jsem se setkala u bodu č. 4 zajištění pití s vícero variantami. Na 5 svatbách 

z 11 byl tzv. „otevřený bar“ po celou dobu svatby – hosté nic nehradili. Na zbylých 6 

svatbách byl „otevřený bar“ pouze do předem stanovené hodiny (do té doby šla veškerá útrata 

na novomanžele, případně na rodiče, pokud byli plátci svatebních výdajů), v další fázi už 

hosté pili za své peníze. Nesetkala jsem se ani v jednom případě s variantou zcela 

individuálního hrazení pití. 

U jídla se takové členění nedělo ani v jednom mnou zkoumaném případě. Dotazovala 

jsem se, proč tomu tak je: jíst se nemusí, kdežto pít alkoholické nápoje se nemusí. Dále mi 

bylo sděleno velmi taktně, že lidé někdy neví, co vše by si objednali, když to sami neplatí. 

Dokonce u jedné svatby zaměstnanci restaurace, kde svatební hostina probíhala, měli 
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s organizátory svatby dohodnuté konkrétní druhy alkoholu a počet lahví, které připraví na stůl 

v sále (ten stůl plnil funkci baru – každý si mohl přijít a sám si dát, na co měl chuť až do 

vyčerpání zásob. Bylo tam jak alkoholické, tak nealkoholické pití.). Když se však celý 

svatební průvod dostavil na oběd do restaurace, novomanželé a jejich rodiče zjistili, že se na 

stole objevily i jiné druhy alkoholu, než na kterých byli předem dohodnuti. A jednalo se 

zrovna o dražší lahve. Když mi to maminka jedné z nevěst vyprávěla, tak k tomu dodala, že 

nevěděla, co v tu chvíli dělat. Než by se dohodla se zaměstnanci restaurace, aby alkohol navíc 

stáhli, tak buď by hosté hladověli před restaurací, anebo by nastala trapná situace, kdy by si 

hosté mohli myslet, že se na nich šetří. Nechali tedy veškerý alkohol na stole – úplně vše se 

vypilo. 

 

 

6.8 Objednání a výběr místa obřadu 
 

V současné době převládají na Žďársku v drtivé většině občanské sňatky. Velmi často 

se tedy svatby odehrávají na radnici nebo případně na soukromém místě (zahrada, park…), 

kdy oddávajícím je úředně pověřená osoba (třeba starosta města). Svatby v kostele, byť mají 

vážnější a slavnostnější atmosféru, se dnes příliš nevyskytují převážně kvůli zvyšujícímu 

ateismu.65 I když od nepaměti patří Žďársko k nábožensky silnějšímu regionu, globalizace a 

další posuny ve společnosti i v tomto kraji snižují náboženské vyznání občanů. Onen pokles 

je v celém kraji Vysočina rovněž statisticky doložen: „Za posledních deset let poklesl počet 

věřících z 53 112 na 38 182 osob. Naopak vzrostl počet osob bez vyznání z 26 652 na 44 081. 

Bez odpovědi ponechalo tuto otázku 12 777 osob.“66 

Starší obyvatelstvo narozené okolo 40. a 50. let 20. století přeci jen častěji navštěvují 

různé bohoslužby, mše a jiné liturgické slavnosti. Ve Žďárském regionu převládají lidé 

římskokatolického vyznání. Farností jím jsou kostel sv. Prokopa a bazilika Nanebevzetí 

Panny Marie a sv. Mikuláše. Z kraje Vysočina jsou občané ve Žďárském regionu nejvíce 

náboženský smýšlející. Tyto informace zveřejnila Krajská správa Českého statistického úřadu 

v Jihlavě: „V okrese Havlíčkův Brod se k náboženskému vyznání přihlásilo 40,2 % bydlícího 

                                                
65   Pozn. autora: V případě, že ani jeden z páru není pokřtěn, je kněz nemůže v katolickém kostele oddat.  
66   http://www.czso.cz/xj/edicniplan.nsf/otisk/13-6117-03--2__obyvatelstvo <únor 2012>. 
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obyvatelstva. V kraji Vysočina má menší podíl věřících pouze Jihlava (38,8 %), naopak 

nejvíce věřících je v okrese Žďáru nad Sázavou (56,6 %).“ 67  

1 svatba z mnou zkoumaných měla občanský svatební obřad na zahradě, zbylých 8 

svateb na žďárské radnici a 3 svatby se odehrály v kostele. Vybrat si místo v přírodě (ať už 

zahrada, park či jiné otevřené prostranství), které má jistě velmi příjemnou atmosféru, je 

vhodné pouze za bezvětrného slunečného počasí. Bohužel ani při výběru letního měsíce 

nemáme jistotu, co nám příroda přinese za počasí. Při mém zkoumání se obřad odehrál za 

zamračeného počasí bez deště. Hosté se poté přesunuli pouze pár metrů a na stejné zahradě 

byly již pro ně připraveny prostřené stoly.  

Na 8 svatbách, jejichž obřad se odehrál na radnici, byla poté hostina v restauračním 

zařízení. Výběr místa se lišil podle sympatií organizátorů. Důvodem svatby na radnici bylo 

nepokřtění ani jednoho z novomanželského páru. Zbylé 3 svatby odehrávající se z té 

formálnější části v kostele, byly taktéž po obřadu situovány do nedalekého pohostinství.  

 

 

6.9 Svatební oděv a jiné důležité atributy  
 

V dnešní době už není až tak časté, aby si nevěsta své svatební šaty kupovala. I 

v menších městech jsou téměř vždy půjčovny společenských a svatebních šatů. Kupní cena je 

často ohraničena opravdu velmi si vzdálenými částkami. „Můžete koupit šaty jednodušší a 

levnější za cca 7 - 8000 Kč, ale také značkové za 20 - 50 000 Kč, záleží samozřejmě na té 

které značce.“ 68  Při průzkumu mi bylo v salonech sděleno, že cena šatů je ovlivněna 

především značkou, tedy výrobcem šatů, poté až následuje kritérium jako je materiál a střih, 

které bezpochyby taktéž ovlivňují cenu.  

Šaty se půjčují nejčastěji na dobu 3 – 5 dní a celková cena za vypůjčení je přijatelná i 

pro rodiny s nižšími příjmy.69 V ceně půjčovného jsou zahrnuty i poskytnuté služby, což je 

zajištěno personálem salonu, který s dotyčnou nevěstou domlouvá čas zkoušení, a poté jí je 

nápomocen při samotném zkoušení. Další položkou zahrnutou do celkové ceny je taktéž 

čistírna - jakmile se šaty vrátí, tak je třeba je důkladně očistit, aby byly po hygienické stránce 

                                                
67   http://www.czso.cz/xj/edicniplan.nsf/otisk/13-6117-03--2__obyvatelstvo <únor 2012>. 
68   http://www.svatebni-pruvodce.cz/svatba/info/prodej-svatebnich-satu <duben 2012>. 
69   http://www.svatebni-saty-evanie-plesove-spolecenske.cz/cenik/ <leden 2012>. 
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umožněny k dalšímu půjčení. Pokud je třeba šaty upravit po střihové stránce, tak se cena 

půjčovného pochopitelně navýší.  

Půjčení šatů nevěstě ulehčuje některé povinnosti. Neboť salon, kde si šaty půjčuje, se 

téměř o vše postará. Nevěsta si vybere, které se jí nejvíce líbí, vyzkouší, a poté už je vše na 

personálu. Na smluvený den si pro šaty nevěsta nebo jiná pověřená osoba přijde a má je 

nažehlené a naškrobené. Při odevzdání je zase nemusí prát ani nic podobného, jen je v řádném 

stavu musí doručit.  

Pokud jsou šaty poškozeny, tak se samozřejmě platí nějaké penále. Nejčastěji se jedná 

o čistě bílé šaty s korzetem, krajkami a dlouhou sukní až na zem. Ne vždy měla nevěsta 

vlečku – pouze v 5 případech. Většina salónů půjčuje spolu s šaty také boty. To ale ne každá 

nevěsta využije, neboť je třeba mít opravdu kvalitní a pohodlné boty, pokud v nich má celý 

den vydržet. Takže si je často sama někde koupí a pak jí po svatbě zůstanou, buď jen na 

památku, anebo na další nošení. 

Nevěsta nosila i v dřívějších dobách bílé šaty. Jejich bílá barva měla reflektovat 

smutek (byť v některých případech jen symbolické) nad odcházením od rodičů a nad ztrátou 

panenství a svobody. Chápání a přisuzování určitého významu bílé barvě se od 16. století 

začalo měnit.  Lidé ji začali brát jako barvu čistoty a nevinnosti. Vyloženě za barvu radosti a 

štěstí dnes bílá barva není přímo považována. Každopádně se dá ale říci, že za smuteční barvu 

se v současnosti považuje v první řadě barva černá.  

Bílé svatební šaty v dnešní době lidé chápou jako právě onu zmíněnou nevinnost. I 

když se už u nevěsty nepočítá s panenstvím, tak se stále považuje za svobodnou, což je trochu 

analogické s čistotou. Proto se také na Žďársku mezi lidmi říká: „V bílých můžeš jen jednou.“ 

Pokud se tedy žena či dívka vdává podruhé či po několikáté, tak její šaty by neměly být bílé, 

ale třeba krémové, růžové a tak podobně. 

Zajímavým prvkem svatebních šatů, spíše tedy z historického hlediska, je závoj. Jean-

Claude Bologne nám dokládá, že svatební závoj má původ již v 5. století v Galii,70 i když 

nebyl až tak běžně používán. Spolu s věncem a prstenem se závoj považoval v antickém Římě 

za nejdůležitější rituální atributy vůbec.71 Ján Komorovský ve své publikaci Tradičná svadba 

u Slovanov píše: „Závoj mal nevestu chrániť pred zlým pohľadom cudzích ľudí a akiste aj 

preto, aby ju nepoznali, čo vyjadruje už samotné slovo nevesta, ktoré etymologóvia vykladali 

vo význame „neznáma“, „nepoznaná“ ako slovo-tabu.“72  Na předešlých stranách 

                                                
70  BOLOGNE, J.-C.: Svatby, Dějiny svatebních obřadů na Západě, Praha, 1997, s. 51. 
71  Tamtéž, s. 56. 
72  KOMOROVSKÝ, J.: Tradičná svadba u Slovanov, Bratislava, 1976, s. 139. 
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Komorovský ještě dokládá, že zahalovat tvář nevěsty se dochovalo především na místech, kde 

přežívaly archaické obřady.73 Funkce závoje se však dle Komorovského lokálně lišila. Závoj 

prý náležel nejenom k nevěstě o její svatbě, ale také k tzv. vestálkám, což byly kněžny 

chrámu bohyně Vesty a přímo to byly „opatrovaťelky ohňa ako znak svojho postavenia.“74 

Dnes věneček i závoj nejsou příliš častými obřadními prvky. Záleží na tom, co se 

nevěstě líbí. Nejčastěji jsem zachytila, že nevěsta měla na hlavě bílou čelenku se závojem, 

který zakrýval temeno hlavy a šíji. Závoj byl převážně krajkový či síťovaný a sahal do úrovně 

ramen anebo někdy až do půlky zad. Temeno hlavy však má být v historickém chápání 

zahaleno u vdaných žen, a v tu se nevěsta během svatby ze společenského hlediska teprve 

promění. Pokud nevěsta nemá závoj přes obličej, tak má alespoň onu čelenku, která byla buď 

zdobená nějakými mladými květy z textilie, nebo ze stříbra, a na ni napojen „zadní“ závoj.   

 

Prsten je i v současnosti nedílnou součástí svatby. Už při zasnoubení dívka získá od 

svého partnera zásnubní prsten. To je dle J. C. Bologne pozůstatkem z pravěku: „Pierre Theil 

považuje prsten, který původně dostávala jen žena, za poslední článek řetězu, jímž v dobách 

neolitu muž připoutával k svému lůžku ženu, unesenou z jiného kmene, aby neutekla.“75  

Při obřadu po vyřčení souhlasu, zda si nevěsta bere ženicha a obráceně, si pro stvrzení 

aktu manželé navzájem navléknou prstýnky na levý prsteníček. Ty si sami vybírají a v den 

sňatku je předají ještě před obřadem příslušné osobě. Až ve druhé polovině 19. století se 

výměna prstýnků stala všeobecně společensky rozšířenou a uznávanou a do liturgie se tento 

zvyk zahrnul až v roce 1969 novým misálem.76   

Výběr prstýnků je na uvážení každého páru. Nezaznamenala jsem pevně daná 

pravidla. Někteří měly zlaté, jiní stříbrné, další z chirurgické oceli. Co jsem ale zaznamenala 

ve všech 11 případech, bylo vyrytí data svatby spolu s iniciály partnera na vnitřní stranu 

prstenu. Až do Velké francouzské revoluce, tedy do 90. let 18. století, se vyráběly mohutné 

prsteny s drahokamy, které symbolizovaly velkou lásku. Jelikož jejich nošení bylo velmi 

obtížné, náročné a při běžných denních úkonech překážely, nakonec se od nich postupně 

upouštělo a začaly se vyrábět prstýnky v podobě kovových lehkých proužků.77 

                                                
73  KOMOROVSKÝ, J.: Tradičná svadba u Slovanov, Bratislava, 1976, s. 136 - 138.  
74  Tamtéž, s. 138 - 139. 
75  BOLOGNE, J.-C.: Svatby, Dějiny svatebních obřadů na Západě, Praha, 1997, s. 42. 
76  Tamtéž, s. 50. 
77  Tamtéž, s. 48. 
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Jean Claude Bologne nám dokládá, že od 12. století se prstýnky navlékaly na pravou 

ruku na tři různé prsty: palec, ukazovák a prostředníček. Při tom se pronášela motlitba „ve 

jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“78 Pravá ruka byla považována za ruku slavnostnějšího 

rázu, avšak nosit na pravé ruce prsten nebylo příliš praktické, obzvláště když byly velmi 

mohutné a honosné. Postupně se přesunulo navlékání na ruku levou. Bologne ještě píše, že 

důvodem bylo i to, aby si lidé nepletli svatební prsten s prstenem biskupa nošeným právě na 

ruce pravé.79  

 

Dokladů o svatebním obleku ženicha moc není. V současné době jsem v terénu 

zaznamenala, že v 6 případech z 11 si ženich oblékl společenský oblek, který již nějakou dobu 

vlastnil. Byl pochopitelně ve velmi dobrém stavu, tudíž nebylo zapotřebí ho měnit. Koupila se 

případně jen nová košile a kravata. Pouze ve 4 případech se kupoval nový oblek, košile, 

kravata a v 1 případě se ženichovi oblek půjčoval z půjčovny.  

V současné době se už méně nosí k pánskému obleku vestička. V terénu jsem však 

zaznamenala u ženichů přítomnost vestičky pod sakem ve 3 případech. Při dotazování mi 

informátoři sdělili, že to vypadá víc formálně a důstojně. I tak ve valné většině se vestičky 

dnes už tolik nevidí.  

Často je barva ženichovy košile a kravaty uzpůsobena barvě nevěstiných šatů, nebo 

např. i barvě nevěstiny kytice. Aby spolu ladili i po této stránce a na fotografiích vše vypadalo 

velmi okázale. Oblek jako takový je převážně černý, ale není až takovou výjimkou, když má 

ženich světlý oblek, a dokonce v jednom případě měl i oblek v barvě bordó (i nevěsta měla 

šaty bílo-vínové).   

 

Objednávání květin je velmi individuální záležitost. Každý si volí podle zkušeností, 

sympatií a cenových možností. Pro nevěstu je to však velmi důležitý atribut. Volba květů a 

barevného zabarvení si může nevěsta sama ovlivnit. Avšak v den svatby ji nevěstě přinese až 

sám ženich.  

Květy jsou dnes považovány také za jeden ze znaků nevinnosti a svobody dívky. Proto 

jsou často vybírány mladé květy v bílé barvě. Pokud se tedy žena vdává po několikáté, tak její 

svatební květina má často jinou barvu, než je bílá nebo světle růžová. 

                                                
78

    BOLOGNE, J.-C.: Svatby, Dějiny svatebních obřadů na Západě, Praha, 1997, s. 49. 

79   Tamtéž, s. 49. 
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Je zvykem, že nevěsta, které již náleží status vdaná paní, tedy již po sňatku, svoji 

svatební kytici hází80 přes rameno do davu svobodných dívek, které se svatby účastní jako 

třeba družičky nebo jako svatební hosté. Tento úkon symbolizuje zbavení se zcela statusu 

„svobodná.“ 

 

Tak je tomu i u výběru hudby (kapely), fotografa a kameramana. Na Žďársku byl v 10 

případech z 11 přítomen pouze profesionální fotograf (ne kameraman). Informátoři mi sdělili, 

že to stačí. Netřeba více cizích lidí o svatbě – přeci jen to je byť veřejná, ale intimní záležitost 

rodiny. V jednom případě byla přítomnost kameramana. Nicméně to byl blízký kamarád 

ženicha – takže v podstatě přímý relativně blízký host. 

Svatební fotografie se stále více a více rozmáhají. Hlavně co se jejich profesionální 

stránky týče. Někdy se celá svatba po obřadu přesune do fotografického ateliéru, a tam je 

profesionál v různých pozicích vyfotografuje. Novomanželé se fotí na několik způsobů: se 

všemi svatebními hosty, jen se svědky, jen s rodiči, jen s družičkami, se svědky a rodiči, 

s malými dětmi, které se svatby účastní a tak dále. V terénu o svatbě I po společném obědě 

pouze novomanželé odešli spolu s fotografkou do zámeckého parku a k místní přehradě. 

Chtěli mít profesionální snímky s přírodními kulisami. Jenomže celé focení trvalo více jak 2 

hodiny a chod svatby tím byl velmi narušen.  

 

Důležitost, která se klade v současné době na důležité svatební atributy, také 

zaznamenala výrazný vývoj. Závoj už není nutným doplňkem nevěstiných šatů, naopak 

prsteny dnes stále hrají důležitou roli atd. Nebo vznikly jiné činnosti, bez kterých se současná 

svatba téměř neobejde, např. fotografování na spousto způsobů.  

 

 

 

6.10 Výběr místa pro hostinu 
 

Při výběru místa pro hostinu hrají roli různá kritéria. Pokud má obec, kde se koná 

svatební obřad nebo v jeho blízkosti, nebo v blízkosti bydliště novomanželů, funkční kulturní 

dům s možností přípravy jídla a výdeje nápojů, tak se v určitých případech volí tato varianta. 

                                                
80   Pozn. autora: Házení květiny se děje buď při odchodu z radnice či kostela, kde probíhal sňatek, anebo ji 

nevěsta hází až po obědě v místě hostiny.  
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V terénu jsem zaznamenala pouze 1 takovou svatbu, a důvodem, proč si lidé tento způsob až 

tak často nevybírají, je především kvůli velmi limitovanému výběru pokrmů a nápojů.  

Dalším hlavním kritériem výběru místa byla i prostornost sálu (konkrétně se jednalo o 

svatbu H, která měla 78 hostů) a nižší náklady (pronájem, služby, jídlo, pití). Na této svatbě 

došel ale okolo 2200 hodiny skoro všechen alkohol a musel se z hospody ve vedlejší vesnici 

dovézt další. Výběr plně nezabezpečeného zařízení nese tedy jistá rizika. 

9 svateb využilo nedalekých restaurací a 1 svatba měla hostinu na zahradě. Kritéria při 

výběru restaurace jsou dle informátorů: rozloha prostorů a jejich rozdělení,81 kvalita jídla a 

obsluhy, atmosféra prostředí, cena veškerých služeb, dostupnost. Při terénním výzkumu byla 

většinou restaurace vzdálena do 10km od místa obřadu. U jedné svatby se dojíždělo z místa 

obřadu do restaurace cca 35 km. Byl zajištěn buď hromadný odvoz autobusem, anebo každý 

na své náklady. V případě jednotlivců se domluvil jeden, který řídil, a svezli se tak v jednom 

autě. Argument novomanželů k výběru tak vzdálené restaurace82 byl převážně estetického 

charakteru. Přejíždění do vzdálenější restaurace nebo i jiného zařízení pro hostinu dle mého 

názoru trochu svatbu naruší. Při početnějších svatbách83 je časté, že se rodiny vzájemně 

neznají. Málokdy dochází ráno před obřadem (na Žďársku se sjíždí hosté téměř vždy 

k nevěstě) a ještě v průběhu obřadu k vzájemnému bližšímu seznámení. Pokud je tedy 

přejíždění delší než pár minut, tak se vzájemné poznání oddálí. Jeden z mnoha charakterů 

svatby spočívá právě i ve spřátelení nově vzniklých ekonomicko-právně-rodinných 

společností.  

U dnešních novomanželů panuje z valné části unilinearita. Po svatbě zakládají svoji 

vlastní nukleární rodinu. Proto ani jeden z nich nemá uspořádáním naší společnosti vedoucí 

právo. Také Zákon o rodině č. 94/1963 Sb. definuje v § 18: „muž a žena si jsou rovni a mají 

stejná práva a povinnosti.“ Pokud se o svatebním dni tedy nevyskytne nějaká osoba, která je 

buď předem domluvená, anebo spontánně mu náleží role dřívějšího družby, tak už je to 

převážně na novomanželích, jak se postarají o hosty. Pokud tedy vypadne kontakt 

s novomanželi a jejími nejbližšími třeba i na několik desítek minut, tak jsem zaznamenala 

jakousi stagnaci plynulého chodu zábavy.  

 

                                                
81   Pozn. autora: Rozdělením je zde myšleno, zda při rozložení patřičného počtu stolů je dostatek místa pro 

taneční parket a prostoru pro kapelu, nebo zda se musí chodit do jiné místnosti.  
82   Pozn. autora: Jednalo se o zrekonstruovanou zemědělskou usedlost, kde v části bývalé sýpky byla restaurace. 

Ve zbylých prostorách byla možnost ubytování a další salonky k pořádání různých akcí.  
83   Pozn. autora: Tato svatba měla 68 hostů.  
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6.11 Svatební menu 
 

Svatební menu dnes ve Žďárském regionu nemá pevně dané složení. Je voleno na 

základě chutí a nabídky příslušného podniku/restaurace/zařízení. Zachovává se ale počet 

chodů:  

1. společný přípitek s proslovem 

2. objednávka nealkoholických nápojů 

3. předkrm 

4. polévka 

5. hlavní jídlo 

 

Dezert si většinou každý objednává podle chuti a sytosti. Velmi často tuto funkci plní 

část svatebního dortu, který se tradičně tak 1 – 2 hod po obědě rozkrájí. Jen u 2 svateb 

v terénu jsem zaznamenala dezert jako součást pevného menu. Na hostech bylo však vidět, že 

je to přeci jen už velké sousto a valná většina si jej nechala před sebou na talířku na pozdější 

čas k odpolední kávě např.  

 Při výběru jednotlivých pokrmů jsem narazila na různorodost. Na ukázku zde uvádím 

tři svatební menu z terénu.  

 

Tabulka č. 2: Svatba D a její svatební menu 

 

 

Přípitek Cinzano 

Předkrm šunková rolka plněná křenovou pěnou 

Polévka hovězí vývar s játrovými knedlíčky, zeleninou a nudlemi 

Hlavní jídlo svíčková na smetaně s brusinkami, houskový knedlík 

Dezert část svatebního dortu 

Tabulka č. 3: Svatba G a její svatební menu (jedna ze dvou svateb s dezertem) 

 

Přípitek Metropol 

Předkrm plněné rajče kuřecími nugetami v dresinku, opečený toust 

Polévka silný vývar s játrovými knedlíčky, zeleninou a nudlemi 

Hlavní jídlo kuřecí steak na hříbkové omáčce se smetanovými bramborami 
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Přípitek Cinzano 

Předkrm sušená šunka se zeleninovým salátem, pečivo 

Polévka silný vývar s játrovými knedlíčky, zeleninou a nudlemi 

Hlavní jídlo vepřový steak se šťouchanými bramborami s cibulkou a slaninou 

Tabulka č. 4: Svatba H a její svatební menu 

 

 

Různorodost při výběru jídla je zde patrná. I tak ale vidíme u ukázek společné prvky. 

- Přípitek:  dle sebe soudím, že běžný člověk příliš nepozná rozdíl mezi Cinzanem a 

Metropolem. Proto bych u těchto dvou, byť cenově trochu odlišných, alkoholických 

nápojů nedělala přílišnou diferentnost. V obou případech se jedná o velmi sladký 

mírně alkoholický nápoj s kořeněnou příchutí. Malým dětem se dával nejčastěji džus – 

to bylo předem dohodnuto s obsluhou. 

- Předkrm:  zde už můžeme spatřit větší rozdíly. Pár se rozhodoval podle vlastního 

uvážení a nabídky zařízení.  

- Polévka: na 7 svatbách nebylo v názvu uvedeno přímo „hovězí vývar,“ ale třeba 

pouze „silný vývar.“ Vždy se jednalo o vývar. Pamětnice, která se vdávala 18. 4. 1959 

přímo ve Žďáře nad Sázavou, taktéž pamatuje tento druh polévky už ze svých 

mladých let. 

- Hlavní jídlo:  Téměř většina lidí mi v terénu na otázku: „Co považujete za tradiční 

pokrm na svatbě?“  odpověděla: svíčková na smetaně s brusinkami, šlehačkou, 

citronem a houskovým knedlíkem. Pouze ve 4 případech z 11 jsem zaznamenala tuto 

kombinaci. V ostatních byla jiná jídla. Důvody byly různé. Např. jednomu 

z novomanželů svíčková nechutnala, při další svatbě nevěsta nesměla jíst kořenovou 

zeleninu nebo zase nechtěli být archaičtí, proto si zvolili steak z vepřové panenky 

s přílohou atd. Nedá se tedy říci, co by se na Žďársku dalo považovat za tradiční 

svatební jídlo (oběd).  

- Dezert: Vzhledem k objemnosti svatebního obědového menu, se na většině svatebních 

soupisů dezert neuváděl jako jeho součást. Na 9 svatbách byly od příchodu hostů 

položeny na svatebních stolech několik menších talířků s drobným cukrovím. Vždy 

tak jeden talířek na 4 - 6 hostů. Každý si mohl nabídnout. Na 2 svatbách na stolech 

byly pouze skleničky, příbory, ubrousky a talíře. V jednom případě bylo už dopředu 

hostům známo, že se dezert bude podávat po hlavním jídle. Ve zbylém 1 případě se 
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počítalo s rozkrájením svatebního dortu po obědě – oficiálně to však nebylo 

zveřejněno.  

 

 

  

6.12 Zasedací pořádek 
 

Už několik dní dopředu se zasedací pořádek nejprve musí sestavit, a poté jej 

dohodnout s personálem, kde bude probíhat hostina. Téměř vždy se tato situace řeší pomocí 

jmenovek. Každému místu je přiřazena kartička se jménem příslušného hosta. Praktická věc, 

která řeší důležitý problém. Každý host byl již dopředu obeznámen, a při vstupu do 

restauračního zařízení každý hledal svoji jmenovku.  

Na 3 svatbách jsem zaznamenala úpravu jmenovek pro malé děti. Pokud šlo o Josefa, 

napsal se Pepíček. Když se děvčátko jmenovalo třeba Barbora, napsalo se Barunka nebo  

 

Obrázek č. 2: Dětská jmenovka na svatebním stole. 

(zdroj: autorka této práce) 

 

 

Barborka. Ve 2 případech se u dětí vynechávalo příjmení – když sedí vedle pana 

Nováka, tak s největší pravděpodobností to bude Natálka či Pepíček od Nováků. Obsluha byla 

obeznámena a do příslušných pohárků nalila, jak už je výše zmíněno, třeba džus nebo jiný 

nealkoholický nápoj. 
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Při přípravě jmenovek se hodnotí převážně:  

- společensky předepsaná pravidla 

- příbuzenská blízkost 

- kamarádská blízkost 

- vzájemné vztahy či situace mezi hosty (koho dát k sobě, kdo spolu nemluví…)  

 

 

Stoly jsem v terénu zaznamenala nejčastěji poskládané do tvaru „U.“ Prostor, kde 

sedává nevěsta s ženichem, označujme pro zjednodušení matematickým výrazem základna a 

kolmo na ně navazující řady stolů pravé a levé rameno. Na obrázku č. 3 jsou strany rozlišeny 

z pohledu novomanželů.  

   

 
Obrázek č. 3: Rozestavění stolů a zasedací pořádek nejčastěji se vyskytující ve Žďárském regionu 

 

 

Uprostřed základny vždy sedí nevěsta s ženichem (další místa budou popsána v 

ideálním případě – tedy v přítomnosti obou rodičů). Po stranách má k sobě nejblíže ženich 

svoji maminku84 a vedle ní sedí jeho tatínek. Nevěsta má zase k sobě nejblíže svého tatínka a 

                                                
84   Pozn. autora: Jelikož maminka vede ženicha k oltáři a tatínek nevěsty zase ji, tak jim náleží čestná místa po 

boku svých dětí. 
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vedle něho její maminku. Vedle rodičů novomanželů sedí svědci (jedny z nejdůležitějších 

postav obřadu, kteří mu dávají všeobecnou společensko-právní platnost svoji přítomností). 

Pokud nemají novomanželé jednoho z rodičů, při jedné svatbě byla absence nevěstina 

tatínka, tak na jeho místo posadili sourozence (v terénu to byla jediná nevěstina sestra a vedle 

ní její manžel). V případě většího počtu sourozenců se volí na individuální domluvě. 

Nezjistila jsem zde pevně daná pravidla, že by např. měl právo sedět na místě, které je určené 

pro rodiče, nejstarší či nejmladší ze sourozenců. U ostatních svateb v mém pozorování 

nechyběl ani jeden z rodičů.  

Pokud jsou rodiče rozvedení, tak mi byl sdělen postup při řešení, kam posadit kterého 

rodiče. I když má případně jeden z rodičů nového partnera, tak se prý nestává, aby na místě 

pro skutečného biologického genitora či biologické matky genetrix seděl nový partner – tedy 

případný sociální pater či mater. Pokud oba žijí, tak jim náleží místo vedle jejich dítěte, které 

má v daný den svatbu.  

Z pohledu novomanželů sedí nevěsta na pravé straně a ženich na levé. Pokud je 

víceméně dodržena rovnováha hostů z obou stran novomanželů, tak pravé rameno náleží 

rodinným příslušníkům, kamarádům, známým a kolegům od nevěsty a levé zase ženichově 

rodině, kamarádům, známým a kolegům (viz obrázek č. 3). Velmi často jsem v terénu 

zaznamenala převahu hostů buď z nevěstiny, nebo z ženichovy strany. V takovém případě se 

po vyčerpání míst na příslušném rameni stolu volí místa na druhém rameni. Má to i výhody – 

pokud se rodiny příliš neznají, tak může dojít při sdílení jednoho stolu k dřívějšímu 

seznámení a prolomení tak bariéry častého ostychu. 

V případě hojného počtu svatebních hostů se obsazuje také vnitřní strana základny, a 

to kmotry a sourozenci z druhého kolena neboli bratranci a sestřenicemi. Takovou svatbu 

jsem zaznamenala pouze ve 2 případech. Při absenci kmotrů, kteří v dnešní době nejsou příliš 

zastoupeni, se volí někdo novomanželům velmi blízký.  
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Obrázek č. 4: Ukázka obsazení vnitřní strany stolu 

 

 

Zasedací pořádek má velmi podobná pravidla téměř na všech svatbách, ale i tak 

můžeme vždy vidět specifika, která pramení z vícero důvodů: sociální statusy, počet hostů, 

rozloha sálu, možnosti pronajatých či vlastních ploch atd. Tak jak píše i Ján Komorovský: „V 

stolovaní sa obyčajne prejavili aj určité zásady dedinskej etikety, a to jednak v rozsadení 

svadobčanov podľa spoločenského postavenia a svadobných hodností, jednak miestne aj 

v určitých sankciách voči tým účastníkom svadobnej hostiny, ktorí pravidlá etikety 

nezachovávali.“85 

 

Jedení u jednoho stolu už v dávné historii považovali lidé za něco mimořádného, 

slavnostního. Dokonce pokud si k němu zasedli nepřátelé, tak v době společné konzumace na 

sebe „nemohli“ zaútočit – jakoby se na tu dobu stali přáteli.  

Stůl jako takový působí už po celá staletí jako tmelící prvek. Rodina se kolem něj 

schází a mimo konzumaci jídla. Vypráví si u něj, pracují na něm, děti si na něm hrají nebo jen 

tak sedí a odpočívají. Stůl má více funkcí. Například funkce praktická spočívá v jeho 

vyvýšené ploše, na kterou se dá postavit plno věcí a člověk se pro ně nemusí zohýbat až 

k zemi. Věci na něm položené jsou tak chráněny od různých škůdců. Další funkce je 

estetická: hledí se na jeho čistotu, zdobnost (ubrusy, prostírání, dečky…), umístění v prostoru 

atp. Taková renesance stavěla do popředí estetickou funkci stolu před praktickým významem 

– vše, co se na něm nacházelo, bylo ukázkou bohatství rodu. Často na něm byly položeny věci 

                                                
85   KOMOROVSKÝ, J.: Tradičná svadba u Slovanov, Bratislava, 1976, s. 192. 
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neurčené ke konzumaci. Naši předkové až do 19. století mívali velmi masivní stoly z různých 

typů dřeva. Až v průběhu 19. století se stůl v lidovém prostředí začal stavět jako podstatně 

lehčí a menší kus nábytku.86 Co se ubrusu týče, tak ještě v 19. století se používal jen při 

mimořádných událostech – o největších svátcích. V panských domech máme o něm zmínky 

už ze 14. století.87  

Nejdůležitější osoba či osoby u stolu by měly zaujímat čestné místo, ze kterého mají 

přehled o veškerém dění: otec rodiny (hospodář) v čele stolu nebo nevěsta s ženichem 

uprostřed základny.  

 

 

 

6.13 Loučení se svobodou 
 

Nebo také „po staru“ vyhrávání či svíca. Je důležitým přechodovým rituálem, kdy se 

do té doby nesezdaní lidé loučí se svobodou. Jak tomu bylo dříve, tak i v současnosti se tato 

oslava koná velmi často sólo pro ženicha a zvlášť pro nevěstu. Často se konají ve stejný den 

(večer, příležitostně trvají i celý den). Každý z budoucích novomanželů má většinou svůj 

vlastní program. Ve všech 11 případech se byť třeba jen v mírném náznaku loučení konalo. 

Vždy tomu bylo ale v jiný den, než v den předsvatební.88 Důvody jsou logické: svatební den 

jako takový je jistě veliká radost, sláva a často i příjemná změna pro oba novomanžele. Co ale 

možná ještě víc, je to hodně práce, ovládání se, dodržování společenských a zvykových 

norem a pravidel, které jsou každému více či méně chvilkami i nepříjemné, a kdyby si den 

před ním byli posedět do brzkého rána, tak si příliš radosti druhý den neužijí.  

Všech 11 nevěst mi přiznalo, že byly v předvečer svatby mírně nervózní – aby vše 

dobře dopadlo, aby nezakoply, aby byli všichni hosté spokojení … Neměly tedy ani 

pomyšlení na uvolňování se formou loučení se svobodou. 

Jiný název než loučení se svobodou jsem v terénu nezaznamenala. V současné době 

tento den nevěsta na Žďársku tráví s ženami, které jsou jejími přítelkyněmi, kamarádkami, 

                                                
86   BROUČEK, S. – JEŘÁBEK, R. a kol.: LIDOVÁ KULTURA, Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a 

Slezska, Praha, 2007, s. 987. 
87   Tamtéž, s. 968. 
88   Pozn. autora: V kap. 8. Svatební den zmiňuji, že se všechny mnou zkoumané svatby konaly v sobotu. 

Loučení se svobodou tedy nikdy nebylo v pátek.  
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kolegyněmi a případně i příbuzným (nebylo příliš zřídkavé, že se nevěstina loučení zúčastnila 

také její matka). Z řad mužů na tuto oslavu nemá žádný přístup. V 7 případech jej nevěsta 

spolu se svojí družinou trávila v restauračním zařízení a následně i na místní diskotéce či 

zábavě. Ve 4 případech bylo loučení uspořádáno v soukromí – kulturní dům, doma u nevěsty 

nebo na zahradě.  

Když se loučení konalo v restauračním zařízení, bylo třeba dopředu zarezervovat 

určitý počet míst (nejlépe v nějakém salónku). V 5 případech ze 7 byla dopředu objednána 

také jednotná večeře. Ve 2 případech se jídlo řešilo až na místě. Velmi zajímavým prvkem 

vyskytujícím se v 6 případech ze 7 bylo svěření finančního obnosu z rukou nevěsty do rukou 

některé zúčastněné.89 Nemusela se tak zatěžovat zodpovědností, která ji svým způsobem 

svírala po celou dobu příprav i následně o svatebním dni. Respondentky mi sdělily, že si tak 

mohly volně užívat svůj večer. Ve zbylém 1 případě si placení, které při loučení se svobodou 

spadá ve valné většině na nevěstu, strážila ona sama.  

V případě konání oslavy na nějakém soukromém místě bylo zapotřebí koupit dostatek 

pití a jídla pro všechny zúčastněné.  

Není to přímo povinností, ale ve všech případech nevěsta dostala od každé „spolu-

oslavenkyně“ nějaký dárek na památku. Je to velmi důležitý čas pro potencionální nevěstu, 

neboť i kdyby se za čas rozvedla, tak už nikdy jí nebude společensky náležet status 

„svobodná“ – bude rozvedená, nebo vdova v tom smutnějším případě. Takže se jedná o 

situaci, kdy se nevěsta loučí s něčím už nikdy nevratným (něco, co se nedá v budoucnu 

zopakovat). I z tohoto důvodu nosí zúčastněné budoucí nevěstě pozornost na památku.  

Muži své loučení prožívají velmi podobně. Málokdy se však stává, že by ženich dostal 

od každého zvlášť dárek. Většinou všichni složí finance dohromady a koupí nějaký jednotný 

dar, často s erotickým motivem. Ženichovo loučení se svobodou bývá častěji bujarejší než to 

nevěstino – více alkoholu, více navštívených míst. Ne vždy totiž zůstávají slavit na jednom 

místě. Obchází i desítky různých místních hospod, restaurací či diskoték.  

 

Loučení se svobodou je tedy velmi nákladná záležitost. Mladí lidé ji dnes berou spíše 

jako možnost zábavy a strávení příjemných chvil s přáteli, než jako mezník v životě 

svobodných lidí. Z terénu a ze svého okolí jsem pochytila časté neuvědomování si 

výjimečnosti statusu svobodný/svobodná. Lidé to pociťují spíše jako jistý druh slabosti, 

osamění – nemají k sobě blízkou osobu (životního partnera). Přitom ale v nefungujícím 

                                                
89   Pozn. autora: Nejčastěji to byla buď právě matka nevěsty, anebo její přítelkyně. 
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vztahu vzpomínají, jaké to je, když je člověk svobodný – může si dělat, co chce, netrápí se, 

nemusí přemýšlet nad tím druhým ve smyslu „v čem se třeba opět neshodneme“ a tak 

podobně. Když se ale opět ocitnou bez partnera, tak hledají nového. Což je nám od přírody 

vrozeno. Jen je smutné, že je tolik nefungujících vztahů a potom se není čemu divit, když 

jednotlivec se rozhodne žít sám – buď si někdy partnera najde, anebo nenajde; aktivně už ale 

nehledá a zařizuje si život po svém.90  

Přitom člověk ve statusu svobodný/svobodná se může velmi efektivně, dobromyslně 

připravovat na život s partnerem, na svoji kariéru, pěstovat své koníčky atd. Být otevřený 

novým zážitkům, umět se ubránit nepříznivým vlivům a volně hledat k sobě blízkou osobu. 

Za jak dlouho a kde si ji najde, se nedá vůbec odhadnout. Neboť do našeho života zasahuje 

tolik vlivů, které ovlivňují nejenom naše chování, ale také kam půjdeme, jakým dopravním 

prostředkem, kterou trasou, do jakého půjdeme obchodu atd. Stačí jen, aby byla výluka na 

tramvajové lince, nasednete tedy do jiné linky a s vaším „osudovým či osudovou“ se můžete 

minout o pár milimetrů.91  

Pokud tedy připustíme, že dnešní společnost příliš nevnímá výhody a význam statusu 

svobodný, tak pak loučení se svobodou mírně ztrácí na charakteru přechodového rituálu. 

Spadá spíše do každodenních či běžných událostí.  

 

 

 

 

7 Svatební den 
 

Naši předkové svatbu dříve oslavovali 3 až 7 dní. Den první nejčastěji připadal na 

úterý: „V úterý ráno sejdou se u ženicha starý svata, mládenci a hosté z příbuzenstva a 

přátelstva ženichova; u nevěsty stará svatka, družky, řečník a hosté ze strany nevěstiny. I u 

nevěsty i u ženicha přichystáno hostem snídaní…“ 92  Dnes se vše koná v jeden den, 

příležitostně se veselí rozdělí do 2 dní, kdy ten druhý den je tzv. dle slangového lokálního 

                                                
90   Pozn. autora: Těmto lidem se v dnešní společnosti říká „singls“ – z anglického slova single = svobodný, 

volný.  
91   ŠRAMO, J.: Typologický kurz o partnerství, Praha 19. – 21. 11. 2010. 
92   BARTOŠ, F.: Moravská svatba, Praha, 1892, s. 20. 
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vyjádření „dojezd.“ Ve všech 11 případech, které jsem měla možnost z blízka pozorovat, se 

svatba konala v sobotu.  

Nezjistila jsem v terénu žádnou dobu, které by se lidé při plánování svatby vyvarovali. 

Tím, že většina lidí je zaměstnaných mimo zemědělská pracoviště, jejich pracovní náplň je 

více méně po celý rok rozložena rovnoměrně stejně. Svatební veselí se z výše zmíněných 

důvodů pomaličku přesunula na víkend. Toto tvrzení nám mimo jiné dokládá i studie paní 

Zuzany Jakubíčkové: „Tradi ční svatební dny byly na celém našem území původně úterý, 

středa a čtvrtek. S odchodem soukromých zemědělců za prací do města v první polovině 

tohoto století a zvláště pak se změnou životního rytmu v období socializace dochází 

k výraznému posunu termínu na konec pracovního týdne. Hlavním pracovním dnem se stává 

sobota (v Komíně 69,6 %), popřípadě pátek (26,7 %).“93 

 

 

 

7.1 Měsíc svatby 
 

Dobu konání svatby si dnes svobodní lidé vybírají podle různých kritérií. Bohužel mi 

nebyl dovolen přístup do matrik Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou z důvodu znění 

Zákona č. 301/2000 Sb., § 25 získání informací o statisticky nejčastěji se vyskytujícím měsíci 

k svatbě.   

V Evropě se lidé dlouho obávali uzavírat sňatky v květnu. Dnes tomu už tak není a 

proč se lidé už nebojí pořádat svatby v měsíci květnu, se dá vysvětlit i z praktického hlediska: 

naši předci (18. - 19. století) byli doslova připoutáni ke svému hospodářství, polím a jiným 

statkům a činnostem. Závisel na tom život celé jejich rodiny. Pokud nevyprodukovali dostatek 

obilí, neměli peníze a neměli ani na zimu dostatek prostředků k přežití. V květnu měli lidé 

plno starostí a povinností se zemědělskými pracemi, aby si zajistili co nejlepší a největší 

objem surovin. Do toho se starat o dobytek, o domácnost, o děti. Navíc po zimě měli téměř 

většinu zásob spotřebovanou, finanční prostředky už také skoro nebyly, proto se v tomto čase 

na svatbu skoro vůbec nemyslelo. Možná že právě z tohoto hlediska si lidé vymysleli 

pořekadlo „v máji na máry,“ které má plno lokálních variant např. jen zkráceně „v máji – 

                                                
93   JAKUBÍČKOVÁ, Z.: Svatební obyčeje v časových intervalech, In: FROLEC, V. (ed.): Svatební obřad 

(Současný stav a proměny), Brno, 1983, s. 113. 
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máry“ 94 nebo „svatba v máji volá na máry“ 95 – hlavní myšlenka bývá však vždy stejná: lidé 

uzavřenému sňatku v tomto měsíce připisovali neštěstí. Tento fenomén se týká celé Evropy, 

ale u nás podle matrik máme doklady o výskytu tohoto pořekadla až z 20. století.96 Důvodem 

je možná také to, aby si mladí lidé, kteří nemají tolik zkušeností a zodpovědnosti za celé 

hospodářství a rodinu, neplánovali svatbu právě na tento čas, kdy je plno práce. V současné 

době je tomu jinak, proto není výjimkou uspořádat svatbu v 5. kalendářním měsíci. 

Nejčastěji se svatby v 18. a 19. století pořádaly o masopustu a o podzimu až do svátku 

sv. Kateřiny, tedy do 25. 11. Dokonce z dotazníkové akce konané Národopisnou společností 

československou v roce 1975 máme výsledky častého konání svateb o masopustu: „I když 

odpovědi zdůrazňují celoroční konání svateb, většina uvádí menší frekvenci v postě a adventu. 

Někteří dopisovatelé hovoří „o zvyku“, jiní uvádějí jako důvod „přání rodičů“. Nejčastěji se 

objevuje pro konání svateb doba povánoční (masopust) a podzimní (posvícení), kdy „je 

nejvíce drůbeže, kachen a husí.“ 97  V současné době jsem ve Žďárském regionu 

nezaznamenala lpění na určitém měsíci či datu. Svatební čas se volí nejčastěji na základě 

volného místa na radnici či v kostele, finančních prostředků, počasí nebo jak moc pár na 

svatbu spěchá.  

 

Tabulka č. 5: Ve kterých měsících byly pořádány mnou sledované svatby 

 

 

 Při dotazování mi bylo sděleno dávání přednosti letním měsícům z důvodu vyšší 

pravděpodobnosti slunečného, teplého počasí. Nevěsta mívá tradičně krásné často sněhově 

bílé šaty, které v chladnějších měsících musí alespoň z části schovat pod nějaký kabát či 

plášť. Svatební šaty plní mimo prvotní funkci šatů „zahalit a chránit tělo“, také funkci 

estetickou, která je někdy možná i významnější.  

                                                
94  VOJANCOVÁ, I.: Od svatby ke kolíbce, Pardubice, 1995, s. 6. 
95  BROUČEK, S. – JEŘÁBEK, R. a kol.: LIDOVÁ KULTURA, Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a 

Slezska, Praha, 2007, s. 996. 
96    BROUČEK, S. – JEŘÁBEK, R. a kol.: LIDOVÁ KULTURA, Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a 

Slezska, Praha, 2007, s. 996. 
97   FROLEC, V. (ed.): Svatební obřad (Současný stav a proměny), Brno, 1983, s. 60. 

Měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopadu prosinec 

Počet - 1 - 1 - - 3 3 1 1 1 - 
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7.2 Ráno v den svatby 
 

Ráno v den svatby bývá velmi mnoho práce pro všechny zainteresované osoby 

podílející se na přípravách a chodu celé svatby.  

Nevěsta má plno starostí převážně sama sebou – především na zkrášlení se. Už před 

svatebním dnem si velmi často s nějakou známou, kamarádkou či již vyzkoušenou kadeřnicí 

dohodne místo a hodinu na tvoření účesu, případně také nanesení make-upu. Zaznamenala 

jsem, že nejčastěji se hosté sjíždějí do domu nevěsty okolo 10:00 hod ranní. Vytvoření účesu 

zabere v průměru okolo 2,5 hod + doba na přejezd (to v případě, že kadeřnice nepřijede do 

domu nevěsty), v konečném důsledku nám vychází počáteční ranní hodina ke 

klidnému vstávání na 6:00 hod nebo i dříve. Velmi často dnes kadeřnice přijíždí do domu 

nevěsty a cestovné si naúčtují k celkové ceně.  

V dnešní době se čím dál častěji také stává, že před svatbou si nevěsta s kadeřnicí 

vyzkouší svatební účes i s líčením. Hlavním důvodem je urychlení česání a líčení ve svatební 

den, neboť pokud nevěsta ještě nemá vybraný druh účesu, tak se doba tzv. stylování98 může 

podstatně prodloužit. Nebo se účes ani nemusí podařit (třeba z přílišné jemnosti vlasů apod.).  

Svatební účes stojí v rozmezí od 1.500 – 3.500,- Kč a líčení taktéž 1.500 – 3.500,- Kč. 

V těchto cenách je velmi často také zahrnuta platba za zkoušení si (nejčastěji to bývá tak 3 

týdny před svatbou) jak účesu, tak líčení. Platí se ale nejčastěji až o svatebním dni po 

vytvoření „konečného“ účesu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5: Svatební účes, cena 2.000,- Kč bez dopravy. 

(zdroj: http://www.kadernictvi-studio22.cz <únor 2012>) 

 

                                                
98   Pozn. autora: V dnešní době se používá tento cizí výraz ke zkrášlení se po stránce účesu, líčení, oblékání se               

atd. Slovo je odvozeno z anglického výrazu style = styl, elegance, vkus. 
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Ženichův úkol po ránu spočívá především na Žďársku v zabezpečení pití při ranním 

pohoštění a koupení květin pro nevěstu a obě maminky. Často bývá zvykem, že se hosté 

nejenom z nevěstiny, ale také z ženichovy strany ráno sjedou až v nevěstině rodném domě. 

V takovém případě ženich spolu se svými rodiči a nejbližšími příbuznými přijede okolo 10. 

hodiny, tak jako ostatní hosté.  

V 5 případech jsem však zaznamenala, že se hosté sjeli na různá místa – z nevěstiny 

strany k ní do domu a ženichovy hosté k němu do domu. Jakmile byli u ženicha všichni z 

očekávaných, tak se přejíždělo, nebo v případě menší vzdálenosti u některých, přešlo do 

domu nevěsty, kde bylo připraveno pohoštění. Pohoštění je hned po ránu důležité, neboť 

velmi často se oběd podává až okolo 13:00 hod a někdy i později. A to především z důvodu 

časového rozpětí při přejíždění mezi místy obřadu a hostiny. Organizátoři svatby vybízí hosty, 

aby se najedli, ať se jim neudělá špatně. Po čas přejíždění a v době obřadu se podává ke 

konzumaci maximálně pálenka či kořalka, a i to velmi zřídkavě. 

 

 

 

 

7.3 Příjezd do domu nevěsty 
 

Příjezd do domu nevěsty znamená neoficiální zahájení celého svatebního dne. Nikdo 

nic oficiálně neoznamuje, ale jakmile se přijede do domu, kde je dohodnuté setkání, tak už 

započne celý svatební den. 

Při terénním výzkumu jsem zachytila variantu této etapy svatebního dne, kdy se vždy 

hosté, jak z ženichovy, tak z nevěstiny strany sjížděli do domu nevěsty. Ženich se spolu se 

svými družby připravoval ve svém domě. U párů, kdy buď jeden z nich, nebo ve dvou 

případech oba, bydleli ve svém bytě (nebo si pronajímali byt), se celé ráno před svatbou nebo 

u ženicha pouhé přípravy konali vždy v domě, kde vyrůstali – tedy v domě jejich rodičů.    

Při příjezdu hosty uvítá paní domu, nejčastěji maminka nevěsty, a pozve je na ranní 

svačinu, kterou jsem zaznamenala ve Žďárském regionu formou tzv. „švédských stolů.“ 

Mladší osoby přímo se zúčastňující na svatbě – buď sestřenice, nebo družičky nebo jiné dívky 

nejčastěji v rozmezí od 18 – 30 let mají na starosti jakési označení svatebčanů myrtou spolu 

s bílou mašličkou na levé straně hrudě – přímo k srdci. Často je připnuta na klopě saka, aby se 

špendlíkem nepoškodily blůzky a jiné typy halenek či košil. Myrta, zelená malá větvička, zde 
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symbolizuje něco nové, začínající, a také jisté spojením s přírodou. A bílá barva zde 

reprezentuje nevinnost nevěsty, která má spíše už jen pomyslný význam. Při dotazování mi 

bylo vždy řečeno, že je to zvyk už z dávných dob. Něco konkrétnějšího jsem se bohužel 

nedozvěděla.  

Prameny jsou důkazem, kdy význam bílé barvy ve středověku a na počátku novověku 

byl opačný, než jak jej chápeme my dne. Bílá barva byla považována za barvu smutku a žalu. 

Zima – krajina pokrytá sněhem - znamenala pro naše předky veliká rizika a případné ztráty 

slabších jedinců, jak z řad lidí, tak zvířat. Někteří silné mrazy s menším přísunem potravy 

nepřežili. V zimě lidé museli vyjít se zásobami, které si za jaro a léto vypěstovali a sklidili. To 

byl někdy veliký problém, pokud počasí bylo zrovna nepříznivé. Lidé se tedy především 

z těchto důvodů zimy obávali.   

 

Ranní pohoštění bývá tedy řešeno, jak už bylo zmíněno, formou švédských stolů – na 

stolech jsou položeny talíře s obloženými chlebíčky, zelenina, ovoce, zákusky, pití 

(alkoholické i nealkoholické) a případně ještě nějaké pochutiny, jako jsou například řízky 

nebo teplé párky. Každý se obsluhuje sám. Pokud chtějí např. uvařit kávu nebo čaj, tak bývá 

pověřena osoba, která má na starosti plnění individuálních přání každého z hostů.  

Mimo opentlení svatebčanů je třeba nazdobit auta, která pojedou ve svatebním 

průvodu. Setkala jsem se s různými způsoby při této činnosti. Jednou z nich je zdobení aut 

samotnými majiteli vozů – dostanou mašličky, případě květiny nebo jiné ozdobné prvky a 

často za pomoci ještě dalších osob si auto sami nazdobí. Druhou variantou bylo zaúkolování 

několika osob, velmi často mladých mužů, aby auta nazdobili oni. 

 

Hlavní organizátoři mají stále plno práce, aby se vše do odjezdu na obřad, vše stihlo 

zařídit. Nevěsta má starosti hlavně sama se sebou a velmi často jí alespoň družička, nebo 

pokud jich je víc, tak všechny, pomáhají s oblékáním a dalším zkrášlování. V terénu jsem 

vypozorovala, že vždy byla schovaná i před ostatními hosty, kteří ale, mimo ženicha a jeho 

družinu, měli možnost přijít se na ni podívat.  

 Hosté se ve volném čase baví každý po svém. Různými aktivitami si krátí čas, než 

přijede do domu ženich, který oficiálně, před svědky, daruje své budoucí tchýni květinu za 

výchovu jeho nastávající manželky.  
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7.4 Ukrytí nevěsty 
 

Dříve, když přijel ženich se svojí družinou a družbou k domu nevěsty, se mu, jak nám 

dokládá např. F. Bartoš,99  nabízela falešná nevěsta. Tento zvyk měl význam magický, 

ochranný, společenský a mimo jiné i zábavný. Byla to jakási inscenace tzv. lidového divadla.  

Magicko-ochranný prvek fungoval tak, že se při nabízení falešné nevěsty měli oklamat 

zlé síly, a tímto úkonem se mělo novomanželům přispět ke šťastnému manželství. Doklady, 

které máme z přelomu 18. / 19. století nebo i z dřívější doby od pana Jána Komorovského 

vypovídají, že se nabízely převážně staré ženy, které byly i trochu maškarně oblečeny, tudíž 

bylo velmi patrné, že se jednalo o někoho jiného.100 Toto je důkaz, že se lidé tímto aktem také 

bavili.  

V současné době jsem nic takového v terénu nezaznamenala. Jediné, co se trošku 

přibližuje tomuto obyčeji, je ukrývání nevěsty před ženichem. Při příjezdu do domu nevěsty, 

kde jsou už všichni svatební hosté, si ženich musí svoji nevěstu najít. Tento akt je spíše 

zábavného charakteru – není ukryta na žádném zvláštním místě. U svatby A, B, C, D a E byla 

pouze ve svém pokoji schovaná ve skříni a v ostatních případech nebyla ani ve skříni ukryta.  

Ženich tedy hledá nevěstu, aby ji nedostal jen tak. Je to ale opravdu spíše symbolické 

a zábavné. Po nalezení se oba jdou ukázat všem hostům, kteří se v domě nachází.  

 

 

7.5 Požehnání 

 

Ještě než se celý svatební průvod seřadí a vyjedou vozy (pokud se jede do jiné obce, či 

vesnice) na radnici nebo do kostela, probíhá i dnes na Žďársku požehnání rodičů dětem. 

Tento akt probíhá jak při církevní, tak při občanské svatbě. Je to soukromá záležitost 

zúčastněných a je vykonávána v uzavřené místnosti mezi dětmi a rodiči obou novomanželů.  

                                                
99   „Po té řeči jde řečník do komory pro nevěstu. Nejprve přivede zakuklenou starou babku. Když ji družba 

jménem ženichovým jakožto „bolavou na oči Liu“ odmítne, přivede pravou nevěstu a promluví k ní: „Nu, 

panno nevěsto! Tento poctivý mládenec přichází k otci tvému žádajíc otce tvého za tebe. Tak ty pověz před 

těmito vzácnými osobami, chceš-li býti manželkou jeho.“ Když nevěsta přisvědčí, týž řečník oddává ji v ruce 

ženichovi touto řečí…“  BARTOŠ, F.: Moravská svatba, Praha, 1892, s. 25. 
100   „Inokedy po svadobnej hostine zahalili nevestinu tvár závojom, jedna z prítomných žien priviedla nejaké 

dievča alebo sadzami začierneného mladíka, napokon starú ženu." KOMOROVSKÝ, J.: Tradičná svadba u 

Slovanov, Bratislava, 1976, s. 160. 



59 

 

V případě, že jsou zúčastnění z valné většiny nábožensky smýšlející, tak se požehnání 

prolíná s modlitbami a přáním všeho dobrého. Rodiče udělají dětem na čelo pomyslný křížek. 

 

Citace proslovu pronášeného rodiči k dětem o církevní svatbě F:  

 

„Milé d ěti, pán Bůh ať Vám na Vaší cestě  

životem pomáhá a ochraňuje. Neztraťte 

v něj nikdy svoji víru, neboť jen on Vám 

může v nesnázích pomoci. Buďte na sebe  

hodní a tolerantní. Mějte se rádi a zbytečně 

mezi sebe nevnášejte nepokoje…“ 

 

 Pokud se jedná při požehnání o vyloženě nevěřící, jak ze strany nevěsty, tak ze strany 

ženicha, tak je celá událost kratší a proslovy jsou pouze faktografické a jejich význam je 

hlavně přející vše dobré. 

Citace proslovu z občanské svatby G: 

 

„M ějte se hlavně rádi a važte si jeden 

druhého. Nezapomínejte, že jste každý 

jiný, proto nepožadujte po druhém něco, 

o čem víte, že není jeho přirozenou součástí…“ 

 

Obě výše zmíněné formulace jsou přepsány na základě vyprávění zúčastněných. Nebyl 

mi umožněn přístup, což jsem plně akceptovala. Formulace dle mých informátorů nejsou 

nějak formálně sepsány, aby se podle toho mohl každý řídit. Je určitý mustr, který se mezi 

lidmi traduje pomocí orální narativity, předávají se z generace na generaci. 

Ženich s nevěstou v současné době při udělování požehnání převážně mlčí a 

naslouchají rodičům. Jakmile hlavní řeč rodičů skončí, tak jim oba poděkují za vychování.    

Hosté jsou během udělování požehnání v jiných místnostech, nebo pokud je možnost, 

tak čekají venku. Požehnání je totiž i dnes považované za intimní záležitost v kruhu 

rodinném. Rodiče, jako starší a zkušenější, dávají budoucím novomanželům rady, jak se 

správně a náležitě v manželství chovat.  

Manželství, jako společensko-právní subjekt, je spojení dvou lidí, kteří spolu budou 

v harmonii a porozumění vychovávat děti. Starší člověk, který už zažil víceleté manželství, 
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má plno zkušeností, se kterými by se měl podělit s ostatními. Nejlépe se svými dětmi a tímto 

jim tak dát do vínku, jak se říká, životní moudra. Požehnání je pro toto sdělení přímo určené. 

Nikdo se totiž nenarodí už plně znalý veškerých přírodních a společenských zákonitostí. 

Postupně je ve svém životě zjišťuje, ověřuje a staví za své.  

Říká se, že jsou zkušenosti nepřenosné. To je pravda, ale jen do určité míry. Člověk, 

když něco nezažil, byť je obeznámený o dané situaci, je mu vše „pouze“ teoreticky jasné. Až 

když má možnost ověřit si své teoretické znalosti v praxi, získá patřičné zkušenosti, které si 

zabuduje (ve valné většiny) do své povahy. Samozřejmě v případě, kdy se jedná o pozitivní 

zážitek či zkušenost. Bez ale už předešlé teoretické přípravy by situaci zvládnout ani vůbec 

nemusel. To je skoro vyloučené: když něčemu nerozumím, tak jak to mohu efektivně 

zvládnout?! A takto to funguje ve všech oblastech života. 

Vztahy jsou velmi složitá záležitost, na kterou je každý jedinec v naší společnosti 

odkázaný. I když se nemusí jednat přímo o partnerský vztah, tak denně se potkáváme s lidmi, 

se kterými je třeba vycházet (v obchodě, v bance, na úřadě, ve škole, v práci atp.). Při 

požehnání mají rodiče možnost své děti poučit, jak správně vést manželství a požehnat jim, 

aby se např. vyvarovali chyb, kterých se sami dopustili.  

Požehnání, jak mi bylo sděleno, má tedy hluboký psychologický význam, ale bohužel 

ne každý jej takto vnímá. Na Žďársku je však stále živým svatebním obyčejem.  

 

 

 

7.6 Zastavování průvodu 
 

 Jakmile rodiče dětem požehnají a vše a všichni jsou připraveni, začne se hromadný 

přesun na obřad. Všichni svatební hosté spolu s ženichem a nevěstou se začnou řadit a 

postupně i nasedat do připravených a předem zorganizovaných aut. Auto řídí vždy majitel 

vozu. V případě, že se obřad konaná ve stejné vesnici, jako se vychází, tak průvod jde pěšky 

na místo obřadu. 

 Ne v každé vesnici jsem zaznamenala zvyk „zastavování průvodu“ nebo také se mu 

říká „zatahování průvodu.“ U 5 svateb, které se konaly přímo ve Žďáře nad Sázavou, se tento 

zvyk nekonal. U zbylých svateb konaných na menším správním území (vesnice či městys), se 

zatahování konalo u svateb D, E a F.  
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 Ve všech 3 případech zatahování sice nebylo předem dohodnuto s organizátory svatby, 

ale trochu se s ním počítalo. Organizovaly jej děti, vdané ženy a staré ženy z vesnice, odkud 

svatební průvod vyjížděl nebo vycházel.  

 Jakmile ženich s nevěstou společně vyšli před dům, tak už na ně čekala skupina žen 

s dětmi, které přes cestu natáhly nejčastěji provaz, na něm bylo pověšeno prostěradlo 

s různými nápisy: např. o svatbě F „Mnoho štěstí!“, pak také třeba panenka a barevné krepové 

pentle. U zbylých dvou svateb bylo znění nápisu velmi podobného charakteru. Celá skupina 

„zatahujících“ stála za provazem, tím ho držela, a zpívala různé lidové svatební písně. 

Novomanžele pustili na cestu na obřad, až když jim ženich dal nějakou výslužku – velmi 

často finanční hotovost nebo materiální dar často v podobně alkoholických nápojů. 

 Ján Komorovský nám dokládá vyjádření Lubora Niederle k tomuto zvyku: „L. 

Niederle dával tento zvyk do súvisu so symbolickým únosom [394 : 82].“101 Spojuje ho 

především s tou svatbou, kdy ženich pocházel z jiné vesnice než nevěsta.  

 

 

 

7.7 Přesun na obřad 
 

Jakmile tedy skončí zatahování, lidé začnou nasedat do aut a odjíždět na místo, kde se 

uskuteční sňatek. V případě, že se chodí pěšky, se všichni svatební hostů začnou pomalinku a 

většinou neorganizovaně taktéž přesouvat.  

I když se jde na obřad pěšky, tak nevěsta je ve všech případech přivezena jako 

poslední autem. Auto bývá vždy svatebně nazdobeno: bílé pentle a na kapotě často je 

upevněna v sedě panenka, která zpodobňuje malé děvčátko oblečené do bílých šatiček. V autě 

s nevěstou jede alespoň její otec, který ji vede k oltáři. Nebylo ale zřídkavé, že s nimi jela i 

nevěstina matka. U jedné svatby, konkrétně u svatby H, neměla nevěsta již tatínka. Tak s ní v 

autě jela matka, která ji vedla také k oltáři, a sestra.  

Ženich, ať už jde pěšky nebo jede autem, vždy vede spolu se svojí maminkou celý 

svatební průvod. Jakmile dojdou na místo, kde proběhne obřad, vejde ruku v ruce se svojí 

maminkou buď do kostela, nebo na radnici.  

Celý průvod v současné době po cestě nezpívá žádné lidové či jiné písně. Ale pokud se 

jede auty, tak je zvykem v obcích a městech troubit. Význam je jednak oznamovací, že jede 

                                                
101   KOMOROVSKÝ, J.: Tradičná svadba u Slovanov, Bratislava, 1976, s. 184. 



62 

 

svatba, což se pozná i z ozdobení aut bílými pentlemi, a také se tento akt dá chápat, jako 

pozůstatek magických praktik, kdy se po cestě na obřad hodně hlučilo, aby se odehnaly zlé 

síly. Tento archaický úkon nám dokládá mimo jiné i Ján Komorovský: „Po ceste na sobáš sa 

spravidla robieval veľký krik a hluk. Svadobčania viac výskali ako spievali, strieľali z 

pištolí.“ 102 Setkala jsem se s velmi příjemnou reakcí řidičů, kteří se svatebním průvodem 

potkali. Také začali troubit, působilo to jako taková kolektivní sounáležitost. Dříve se dle 

Komorovského po cestě rozhazovali lidem koláče nebo i nějaké sladkosti,103 což bylo také 

jakési kontaktování s veřejností.  

 Ostatní svatebčané nemají nějaké pevné předepsané řazení. Nejdůležitější je, aby 

ženich jel či šel jako první a nevěsta zase jako poslední. Fungují jako takové dva hraniční 

body. 

 

 

7.8 Obřad 
 

Svatební obřad je ta nejdůležitější událost z celého dne. V současné době v drtivé 

většině převládají na Žďársku občanské sňatky (viz příloha IV. Statistické údaje církevních a 

občanských svateb na Žďársku v letech 1995 až 2006). Ty probíhají velmi často ve Žďáře nad 

Sázavou na Městském úřadě. Jsou ale i jiná místa, kde může být uskutečněn např. u svatby F 

v Jimramově proběhl občanský obřad na zahradě domu nevěstiných rodičů za přítomnosti 

státem pověřené osoby. U církevních sňatků se svatba odehrává nejčastěji v kostele.  

Nejarchaičtějším spojením dvou lidí bylo vložení nevěstiny ruky do ruky ženicha. Ján 

Komorovský píše, že významnou úlohou při uzavírání manželství hrálo římské právo, které 

tvrdilo, že „súhlas tvorí sobáš.“104 A toto se i dnes u obou typů stále dodržuje. Jak kněz v 

kostele, tak na radnici starosta, notář nebo jiná pověřená osoba, se ženicha a nevěsty zeptá, 

zda dobrovolně vstupují do svazku manželského. Až po vyřčení dvakrát ano, navléknutím 

prstýnků a po prvním novomanželském políbení se pár považuje za nově vzniklou 

společensko-právní jednotku označovanou jako manželé.  

                                                
102   KOMOROVSKÝ, J.: Tradičná svadba u Slovanov, Bratislava, 1976, s. 182. 
103  „(...) Vo Vrbici (Slovensko) družina cestou nespievala, len výskala a rozhadzovala divákom výchytky [488 : 

321] - drobné koláčiky, ktoré sa v Čechách miestami nazývali metáčky a pod Žďárskymi vrchmi ich 

nahradzovali cukríkmi [614 : 46].“ KOMOROVSKÝ, J.: Tradičná svadba u Slovanov, Bratislava, 1976, s. 

182. 
104   KOMOROVSKÝ, J.: Tradičná svadba u Slovanov, Bratislava, 1976, s. 171. 
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V českých zemích zavedl kníže Břetislav roku 1039 jako jediný možný zákonem 

platný sňatek ten, který je uzavřen před církví za přítomnosti kněze.105 Jinde ve světě 

k tomuto nařízení došlo až za Tridentského koncilu (1545 – 1563). I tak nějaký čas trvalo, než 

se lidé zcela tomuto příkazu podřídili.  

V současné době během církevního svatebního obřadu kněz vede bohoslužbu. Často 

jsem se v terénu o církevních svatbách setkala s jevem, kdy jedna z osob velmi blízká 

novomanželskému páru106 má připravený určitý part z jednoho ze čtyř evangelií a ten přede 

všemi přečte. Pochopitelně tematický k dané situaci. U církevních sňatků, ještě před 

projevením souhlasu, ženich i nevěsta pronáší své sliby, kterými se před Bohem a všemi 

svědky zavazují milovat svého životního partnera v nemoci i ve zdraví, v dobrém i ve zlém až 

do smrti. Kněz, jako jednu z významných formulí, během obřadu vyřkne: „Co spojil Bůh, ať 

člověk nerozlučuje.“  

Církevní obřad je oproti občanskému časově náročnější. Záleží i na míře náboženské 

víry obou novomanželů, jejich rodičů a případně ještě prarodičů. V současnosti se svatby 

v kostele odehrávají také u ateistického páru. Ti, pokud nejsou alespoň pokřtěni, musí 

navštěvovat povinně hodiny katechismu, kde si vyslechnou veškeré náležitosti a povinnosti v 

manželství v souladu s církevním právem.  

Kostel nebo jiná církevní budova, kde obřad probíhá, nemusí být vždy dostatečně 

velký, aby se do něj vešli všichni svatebčané. V takovém případě, který jsem v terénu 

zaznamenala ve 2 případech, mají samozřejmě přednost věkově starší jedinci a maminky s 

dětmi, kteří se posadí do lavic. Ostatní stojí okolo stěn, případně někdy i venku před budovou.  

 

Jak je výše zmíněno, již od 11. století bylo oficiálně možné uzavřít jedině manželství 

církevního charakteru, což pochopitelně všem nevyhovovalo. Až v období Velké francouzské 

revoluce, konkrétně dne 20. září 1792, se povedlo zavést systém, který je stále i nám dobře 

známý: „sňatky se uzavírají před obecním úředníkem, v jehož správě se nachází matrika.“107 

Tento zvrat se dá chápat jako přirozené vyústění osvícensko-filozofického myšlení 18. století, 

kdy se kladl čím dál větší důraz na svobodu jednotlivce.108  

                                                
105    DÜLMAN, R. van: Kultura a každodenní život v raném novověku (16. – 18. století). Díl 1. Dům a jeho lidé, 

Praha, 1999, s. 137. 
106    Pozn. autora: často maminka nebo tatínek jednoho z rodičů. 
107    BOLOGNE, J.-C.: Svatby, Dějiny svatebních obřadů na Západě, Praha, 1997, s. 243. 
108    Tamtéž, s. 245. 
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V současnosti si každý může svobodně vybrat, jaký typ sňatku uzavře. Občanský 

sňatek probíhá nejčastěji na radnici za přítomnosti oddávajícího a matrikářky. Oddávající 

nejprve přivítá všechny zúčastněné a okomentuje, za jakým účelem se sešli. V hlavní části 

proslovu se zeptá: „Berete si (jméno, příjmení) zde příslušného /příslušnou/ (jméno, příjmení) 

za svého právoplatného manžela /svoji právoplatnou manželku/ ?“ Po odsouhlasení svého 

svobodného rozhodnutí si vzájemně navléknout prstýnky a políbí se. Poté se otočí 

k svatebčanům a ti jim postupně chodí přát jen to nejlepší do nové životní etapy.  

Pokud se ani u občanských svateb nevejdou všichni hosté do obřadní síně, řeší se tato 

situace stejně, jako je v této práci zmíněné řešení u svateb církevního charakteru.  

 

Po obřadu spolu novomanželé ruku v ruce vyjdou jako první buď z kostela anebo 

z městského úřadu. Za nimi se řadí jejich rodiče, prarodiče a poté ostatní svatebčané. V pár 

případech se stalo, že určitá část svatebčanů ze zadních řad odešla z místa obřadu o něco dříve 

než novomanželé, a před vchodovými dveřmi po obou stranách udělali zástupy. Jakmile 

novomanželé vyšli, začali jim házet na hlavu nejčastěji rýži nebo v jednom případě dokonce i 

barevné drobné papírky. Tato praktika má původ v tzv. kontaktní magii, kde se za pomoci 

dotyku mladého semene má přenést jeho síla, zdraví, plodnost a hojnost na novomanželský 

pár. „Ako rozšírený magický prostriedok na privolanie a zabezpečenie plodnosti a blahobytu 

sa používalo posýpanie mladého páru i svadobčanov vegetáliami, drobnými peniazmi, 

prípadne sladkosťami. Vegetálie sa používali hlavne za účelom privolať plodnosť, úrodnosť, 

peniaze zas bohatstvo, šťastie, sladkosti mali magicky utužiť manželský život v zhode a 

súlade.“109  

Ve valné většině svateb jsem v terénu zachytila zvyk, kdy často ženichův blízký 

kamarád, jakmile novomanželé vyšli z místa obřadu, nasadil ženichovi na krk chomout, který 

se používá při zapřahování dobytka k tažení vozu, a nohu mu obepnul kovovou obručí, ze 

které vedl tlustý řetěz, a na jeho konci byla kovová koule. Obruč byla zamčena zámkem. Toto 

je spíš zábava, ale symbolizuje to zapřažení do manželství. Ona koule na noze s trochou 

nadsázky symbolizuje manželku. Ženich tak musí zaplatit, aby si vykoupil klíč.  

Před budovou, kde probíhal obřad, se často ještě udělá několik fotografií. Jak 

samotného novomanželského páru, tak úplně všem svatebních hostů.  

 

 

                                                
109   KOMOROVSKÝ, J.: Tradičná svadba u Slovanov, Bratislava, 1976, s. 187. 
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7.9 Svatební hostina a zábava 
 

Po vyfotografování se už všichni pomalu přesunou na místo hostiny. Novomanželé 

jedou už v jednom autě. Není zcela jednoznačné řazení aut za sebou, ale často pár přijížděl až 

úplně poslední. Jako první jeli z celého průvodu rodiče nebo někdo jiný, který všem ukazoval 

cestu na hostinu. Pokud se jde na hostinu pěšky, tak novomanželé jsou často i tak přivezeni 

autem.  

Paní Ilona Vojancová nám dokládá: „V 19. století a v prvních dvou desetiletí 20. století 

měla svatební hostina svůj ustálený průběh, který řídil družba. V tomto období také jídla 

připravovala především nevěstina matka se zkušenými kuchařkami.“ 110 Dnes téměř vše 

zajišťuje profesionální podnik a průběh celé hostiny je sice do určité míry si všude velmi 

podobný, ale zároveň má i každý jistá specifika pramenící z povah organizátorů a 

zúčastněných. 

Před vstupem do restaurace nebo jiného zařízení, kde bude probíhat hostina, je nejprve 

uvítá buď přímo majitel anebo jiná pověřená osoba. Zaznamenala jsem téměř ve všech 

případech, že na uvítanou novomanželům na tácku nabídne dva malé pohárky, které jsou 

naplněné čirou tekutinou. V jednom je obyčejná voda a v druhém alkoholický nápoj stejného 

vzezření. Poté často nějakou zábavnou formou dotyčný upustí talíř a novomanželé mají 

veškeré střepy zamést. Často jim někdo ze svatebčanů tuto práci stěžuje a z legrace jim 

hromádku se střepy rozhodí, aby si prý nemysleli, že to v životě je tak lehké. Na Žďársku se 

v současnosti k tomu hovoří: „Střepy přinášejí štěstí.“  Dle mého názoru znamená rozbití 

něčeho na střepy opět ochrannou magickou praktiku před zlými silami. Není tedy ani tolik 

důležité, že se zametají střepy, ale ten pronikavý zvuk, který má zahnat zlé duchy. 

Po zametení už všichni vcházejí do sálu a na základě jmenovek se usadí na jim 

příslušné místo (viz kap. 7.12 Zasedací pořádek).  

Po usazení následuje proslov. Na Žďársku jsem nezaznamenala jednotnou podobu, kdo 

proslov pronáší. Jednou to byl otec nevěsty, podruhé otec ženicha, někdy sám ženich, v jiném 

případě zase strýc z jedné či druhé strany. Vždy se jednalo o muže. Obsah proslovu je ale už 

více méně jednotný. Všem hostům se děkuje za to, že přišli a těší se spolu s rodinami tímto 

šťastným dnem. V pár případech dotyčný zmiňoval i krátký průřez vztahem 

novomanželského páru. Na závěr se vždy poděkuje a následuje přípitek, kdy si někteří lidé 

chodí tzv. ťuknout téměř se všemi zúčastněnými. Nebyla až tak zřídkavé, aby ten, kdo pronáší 

                                                
110   VOJANCOVÁ, I.: Od svatby ke kolíbce, Pardubice, 1995, s. 10. 
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proslov, neobešel téměř všechny svatební hosty a vzájemně si s nimi z očí do očí někdy 

alespoň symbolicky neťuknul.  

Po přípitku personál obejde každého hosta s dotazem, jaký chce nápoj. Následně začne 

servírovat svatební menu (složení menu viz kap. 7.11 Svatební menu). Nejdřív předkrm, poté 

polévka, hlavní jídlo a následně, pokud je součástí, dezert. 

Zvyk, který se na Žďársku drží velmi, je jedení novomanželů ze společného talíře. 

Jedná se výhradně o polévku. Dostanou jeden veliký tzv. „bryndák“  a děravou lžící se 

vzájemně krmí. Toto má do budoucna symbolicky znamenat jejich vzájemnou pomoc. Děravá 

lžíce opět znázorňuje, že ne vše má člověk v životě přesně tak, jak by mělo být. Proto 

společná podporu a pomoc manželů je obrovskou výhodou a nedá se ničím jiným nahradit.  

Po obědě se v současné době velmi často odchází do přírodních exteriérů fotografovat. 

To má velmi často na starosti profesionál. Někdy jdou jen novomanželé se svědky a rodiči, 

v jiném případě zase šli zcela všichni svatebčané.  

Jakmile se připraví kapela, která na svatbě vyhrává, a novomanželé se vrátí 

z fotografování, koná se první společný novomanželský tanec. Ostatní svatebčané kolem páru 

udělají uzavřený kruh, všichni se drží za ruce a v rytmu hudby se pomalinku otáčí kolem 

dokola. Vně kruhu tančí novomanželé. Po pár minutách skladby, na kterou volně navazuje 

více písniček, se začnou svatebčané také zapojovat do párového tančení. Muži se střídají u 

nevěsty, aby si alespoň chvilku každý muž ze svatebních hostů s novomanželkou zatancoval. 

U žen tomu je úplně stejně: téměř každá alespoň pár sekund tancuje s novomanželem. Toto je 

opět ukázka sounáležitosti s novomanželi v jejich významný den. Kruh, který je složen skoro 

ze všech (pokud to prostory dovolí) svatebčanů, symbolizuje rodinu, pospolitost. Tímto aktem 

novomanželé zahájí taneční zábavu.   

V odpoledních hodinách je prostor na různou zábavu. Někde se odehrávají různé 

zábavné hry a jinde se nechává prostor na volnou debatu kohokoliv s kýmkoliv. Sama ze své 

vlastní zkušenosti z různých svateb jsem přesvědčena, že jakmile se celá svatba alespoň 

jedním člověkem nemoderuje, tak celý den tak trochu ztrácí radostnou atmosféru.  

Svatba je významný akt dvou lidí, ze kterých se stávají po náležitém právně platném 

obřadu manželé. V terénu jsem ale zaznamenala, že o svatebním dni spolu novomanželé 

netráví příliš mnoho času. Pokud se tedy nejedná o chvíle, jako je obřad, kdy musí být u sebe 

a skládat slib věrnosti, nebo o společné jedení z talíře, tak se jak nevěsta, tak ženich věnují 

hostům. Jsou tedy odděleni. V tomto případě se jedná o nepsaný společenský bontón, kdy se 

novomanželé mají věnovat alespoň chvilku každému hostovi. Vzájemně propojovat obě nově 

vzniklé rodiny, seznamovat je a stmelovat. 
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I tak je vhodné, aby někdo zastával pozici dříve známého družby. Pokud se tak dělo, tak 

často to byl strýc z jedné či druhé rodiny. V jednom případě to byla i sestra nevěsty. Hosté 

sami od sebe často neví, co v odpoledních hodinách dělat.  

Na každé svatbě jsem v terénu zachytila kapelu nebo jinak řešenou hudbu, takže to je 

jeden prvek zábavy – tancování. Jiní se prochází po okolí, kde se hostina odehrává. 

Pochopitelně v případě příznivého počasí. Pokud je tedy zábava takto na každém, tak svatba 

přestává být kolektivní událostí. Stane se událostí několika skupinek, které pojí jedno místo.  

I v případě, kdy se vyskytl strýc-družba, se úplně každý pochopitelně zapojit nemůže. 

Protože málokde je možnost, aby např. 60 lidí hrálo jednu hru. O tom to totiž ani není, aby 

každý dělal totéž. Někdo se např. stydí vystoupit přede všemi a hrát nějakou humornou hru 

často s erotickým charakterem. Takový člověk si svatební zábavu užije podstatně lépe při 

pozorování ostatních.  

Co se ve Žďárském regionu vyskytuje velmi často, nebo spíše bych řekla i pravidelně, je 

vybírání peněz do nevěstina střevíčku. Dnešní družba s humorným projevem buď přímo 

obchází svatebčany a žádá je, aby novomanželům přispěli na kolíbku atd., anebo hovoří 

z jednoho místa a mezitím si svatebčané střevíc mezi sebou podávají a vkládají do něj 

nějakou finanční hotovost. V tento okamžik často vše, co se od ženicha během svatebního dne 

vybralo (zastavování průvodu, vykoupení z chomoutu apod.), se mu vrací tímto způsobem 

zpět. 

 Dalším zvykem je čtení svatebních přání, která novomanželé obdrželi spolu s dary. 

Tohoto se chopí, dá se říct, kdokoliv: babička, sestřenice nebo zase strýc-družba. Hmotné 

dary v současné době svatebčané pokládají na předem určený stůl, který je postaven 

v místnosti, kde probíhá konzumace jídla a pití a i celá zábava. Před hosty se však dary 

nerozbalují.  

 Odpolední svačina je velmi často řešeno formou tzv. švédských stolů, kde si každý 

může vybrat, co chce a kolik toho chce. Tyto stoly ve valné většině slouží i k večeři. Jenom 

tam z kuchyně donesou něco teplého: guláš, řízky nebo masovou směs. Bývá tedy široká 

nabídka teplého i studeného jídla.  

 Ve večerních hodinách je běžně zajištěn odvoz do domovů. Většina lidí během celého 

dne konzumuje i alkoholické nápoje, takže řízení vozidla u nich nepřichází v úvahu. Většinou 

na předem dohodnuté hodiny se hostům oznámí, kdy bude přistaveno auto a poté je už na 

každém, kdy se rozhodne svoji účast na svatbě ukončit. U novomanželů se předpokládá, že 

budou odcházet jako poslední. Což se ale málokdy v terénu stalo. Většinou do pozdních 

nočních hodin vydržel být vzhůru a bavit okolí pouze ženich. Nevěsta v průměru okolo 
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půlnoci odjížděla. Kdo ví, jaká pak byla jejich svatební noc. Tuto pasáž jsem se rozhodla do 

své diplomové práce vzhledem k její intimnosti nezařadit. 

 

 

8 Druhý den 

 

Ve Žďárském regionu celá svatba velmi často končí nocí svatebního dne. Pokračování až 

do druhého dne (do neděle) už je otázkou jen pár jedinců. Často těch, kteří přespali nebo bydlí 

poblíž novomanželského páru. I tak se často spolu pouze nasnídají a v dopoledních hodinách, 

případně krátce po obědě, se každý přesune do svého domova.  

Jiné zvyky, které se dříve dělávaly až druhý třetí den, jako jsou čepení, vožení peřin aj. 

v současné době ztratily na významu. Začlenění nevěsty mezi vdané ženy a tím tak definitivně 

uzavřít její životní kapitolu ve statusu svobodná se dnes nekoná. Některé úkony, které dnes 

vypadají jako rituál vyčlenění či začlenění do příslušné sociální skupiny (např. házení 

svatební kytice), mají spíše zábavní charakter. Vožení peřin jsem v terénu nezaznamenala ani 

v zábavní formě.  

Druhý den po svatbě lidé většinou odpočívají, v případě potřeby uklízejí anebo si, po 

předchozí dohodě s personálem, jedou vyzvednout do místa hostiny svatební dary. 

Novomanželé je až v tento den teprve rozbalují. 

 

Svatba doznívá ještě několik dní po svatebním víkendu. Je zapotřebí vyzvednout 

fotografie, které se případně rozesílají svatebčanům, novomanželé si vyřizují nové občanské 

průkazy a postupně si zvykají na nový společenský status ženatý/ vdaná.   
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9 Závěr 
 

Cílem této práce bylo zachytit současnou svatbu v okrese města Žďár nad Sázavou a 

nastínit, že i to, co se dnes udržuje, má často velmi dlouhou tradici. Dalším cílem bylo 

zaznamenat vývoj a proměnu některých svatebních prvků v čase a prostoru.  

Celá práce je postavena výhradně na znalostech získaných z terénního výzkumu. Při 

zúčastněném pozorování a rozhovorech s informátory a pamětníky jsem narazila na několik 

zajímavostí. Např. při kontaktu s informátory, které jsem do svého výzkumu neznala, bylo 

zajímavé pozorovat, jak se celá diskuse vyvíjela. Z počátku se velmi stylizovali a spíše 

vyprávěli, jak v dané lokalitě svatby dříve vypadaly. Někdy jsem až po několikátém kontaktu 

zjistila, že mi lidé místy spíše sdělují jejich vlastní představy, než onu skutečnou realitu. Po 

druhém či třetím setkání, které trvalo vždy i pár hodin, se však osmělili a začali mi důvěrně 

sdělovat i některé detaily. Za jejich upřímnost a otevřenost jim velmi děkuji. Především 

děkuji paní Marii tohoto času bydlící ve Žďáře nad Sázavou, jinak narozenou ve Velké 

Losenici, paní Janě a paní Aleně, které celý život prožily ve Velké Losenici. 

Svatba jako fenomén v životě člověka má stále veliký věhlas. Bohužel se v naší 

společnosti čím dál více zvyšuje počet osob tzv. singls. Ti žijí sami bez životního partnera, 

anebo se často vyskytuje, že spolu životní partneři žijí pouze tzv. na „psí knížku,“ tedy 

nesezdáni, a to i v případě, že mají společné potomstvo. Často lidé tvrdí, že „oni papír ke 

štěstí nepotřebují.“ Je pravda, že pokud vztah mezi partnery nefunguje, tak svatba jim štěstí 

nezajistí. Osobně si ale myslím, že manželství právoplatně uzavřené před církví nebo státem 

pověřenou osobou má svůj význam. Jinak by i jistě neměla takovou dlouhou tradici. Manžele 

společnost považuje téměř za jednu osobu – patří k sobě, a to nejen v běžném styku, ale také 

při úředních či jiných právních úkonech. Což je výhoda mít k sobě někoho, kdo nás může 

zastoupit a všichni to tolerují.    

 Svatba je velmi zajímavá a široká oblast k vědeckému zkoumání. Myslím si, že tento 

obřad zasluhuje neustálou pozornost.   

 


