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V Jihlavě se v roce 2020 usku-
tečnilo 157 svateb, rozvo-
dů bylo naštěstí méně, říká 
Veronika Mašová, vedoucí 
oddělení matrik na jihlavském 
magistrátu.

Veronika Dawidowicz  ז

Kolik svateb proběhlo v roce 
2020?

V matričním obvodu města Jihlavy 
se v roce 2020 uskutečnilo celkem 
157 svateb. Oproti roku 2019 došlo 
k poklesu uzavřených sňatků (v roce 
2019 jich bylo uzavřeno 197).

A kolik z toho bylo registrova-
ných partnerství a braly se více 
ženské, nebo mužské páry?

Také registrovaných partnerství 
bylo v roce 2020 uzavřeno méně, 
a to celkem osm. V roce 2019 bylo 
uzavřeno 13 registrovaných partner-

Na svatého Valentýna většina lidí 
pohlíží jako na svátek, který k nám 
byl „dotažený“ ze západu. Kde má 
ale svátek všech zamilovaných své 
kořeny? Paradoxně je to přímo 
v Evropě.

Svátek všech zamilovaných
Svatý Valentýn byl s největší prav-

děpodobností římský kněz žijící 
v italském městě Terni za panová-
ní císaře Claudia II. Gothica. Svato-
řečen byl v raném středověku, přes-
né datum však není známo a podle 
legendy byl původně lékařem.

V době nekonečných bojů se roz-
hodl císař Claudius, že zakáže veš-
keré manželské sňatky, a dokonce i 
zásnuby. Bál se totiž, že ženatí muži 

nebudou chtít od svých drahých žen 
odejít do boje, a pokud už odejdou, 
jejich výkony budou velmi chabé. 

Valentýn se však přes to všechno 
rozhodl zamilované dvojice tajně 
oddávat. Za porušení nařízení císaře 
byl tak Valentýn zatčen a uvězněn. 

Před svou popravou prý Valentýn 
ještě stihl poslat zamilované přá-
ní své dívce. Tak pravděpodobně 
vznikla tradice posílání tzv. Valen-
týnek.

Kněz byl popraven 14. února.

Světový den manželství
Den na oslavu svazku manželského 

nemá pevné datum, ale vždy připadá 
na druhou únorovou neděli. Svátek 
vznikl v roce 1983 v USA za účelem 

Počet svateb v loňském roce mírně klesl

ství. Mezi uzavřenými partnerstvími 
dominovaly ženy. 

Jaké to je, když v sále místo stov-
ky lidí sedí opravdu jen pár svateb-
čanů?

Z praxe mohu říci, že dlouhodobě 
se pohybuje počet účastníků mezi 25 
až 50. Těch skutečně velkých svateb 
o 100 lidech není tolik. V každém 
případě je to změna jak pro matri-
kářku, tak i pro snoubence. Někte-
ří snoubenci omezení počtu svateb-
čanů vítají a naopak jsou rádi, že je 
sňatek soukromější. Pochopitelně 
ale pro řadu snoubenců je omezení 
počtu účastníků důvodem pro pře-
souvání svatby na pozdější termín.

Tušíte, kolik let například bylo 
nejstaršímu páru, který byl v Jih-
lavě oddán?

Bohužel vám to neřeknu přesně, ale 
vzpomínám si, že snoubenci mohlo 
být necelých 70 let.

V souvislosti s karanténou se 
často mluví o vysokém procentu 
rozvodů. Je tomu tak i v krajském 
městě nebo se Jihlaváci „drží“?

V loňském roce naše matrika zapsa-
la 114 rozvodů, oproti roku předcho-
zímu došlo jen k nepatrnému poklesu. 
Obecně jsme ale v dlouhodobějším 
horizontu zapsali méně rozvodů – 
pro představu: v roce 2017 bylo 139 
rozvodů, v roce 2018 124 rozvodů a v 
roce 2019 122 rozvodů.

Jak to zatím vypadá se svatbami 
v roce 2021? Už máte hodně rezer-
vovaných termínů?

Od listopadu 2020 je spuštěn 
rezervační systém svateb pro rok 
2021. Rezervace termínů obřadů 
samozřejmě závisí na epidemiolo-
gické situaci, která mimo jiné ovliv-
ňuje počet svatebčanů účastnících 
se obřadu. Při spuštění rezervačního 
systému byl větší zájem o letní ter-
míny, převážně od června po první 
polovinu září, kdy se předpokládá 
rozvolnění epidemiologických opat-
ření. 

Únor přeje lásce – světový den  
manželství i svatý Valentýn

uctění ženy a muže jako hlav rodiny. 
Během několika let si svátek našel 
své příznivce po celém světě. U nás 
je manželství oslavováno v rámci 
Národního týdne manželství. 

V posledních letech však manžel-
ství už není pouze výsadou muže 
a ženy. Již 30 zemí světa umožňu-
je uzavírat také sňatky stejnopo-
hlavních párů, které chtějí oficiál-
ně spojit své osudy. Někde jsou si 
práva heterosexuálních párů a párů 
stejného pohlaví rovna, někde jsou 
legislativní rozdíly.

V České republice zatím funguje 
pouze jakási alternativa manželství 
mezi dvěma muži či dvěma ženami, 
a tou je registrované partnerství, kde 
je právních rozdílů více.

V Česku je však stále asi nejpopu-
lárnějším svátkem lásky 1. máj - lás-
ky čas. 

My v redakci si myslíme, že lásku 
je potřeba si vyznávat každý den a 
že na vyjádření citů není potřeba 
ani Valentýn ani 1. máj.  -vd-

Jaké výročí vás čeká? 

 Každý další rok, který uplynul od vašeho sňatku, má specifický název. Říká se, že dle ז
názvu by si manželé měli věnovat i tematické dárky.

rok – Bavlněná svatba .1 ז

rok – Papírová svatba .2 ז

rok – Kožená svatba .3 ז

rok – Květinová svatba .4 ז

rok – Dřevěná svatba .5 ז

rok – Železná svatba .6 ז

rok – Vlněná svatba .7 ז

rok – Bronzová svatba .8 ז

rok – Měděná svatba .9 ז

rok – Cínová svatba .10 ז

rok – Ocelová svatba .11 ז

rok – Hedvábná svatba .12 ז

rok – Krajková svatba .13 ז

rok – Slonovinová svatba .14 ז

rok – Křišťálová svatba .15 ז

rok – Porcelánová svatba .20 ז

rok – Stříbrná svatba .25 ז

rok – Perlová svatba .30 ז

rok – Korálová svatba .35 ז

rok – Rubínová svatba .40 ז

rok – Safírová svatba .45 ז

rok – Zlatá svatba .50 ז

rok – Smaragdová svatba .55 ז

rok – Diamantová svatba .60 ז

rok – Kamenná svatba .65 ז

rok – Platinová svatba .70 ז

 rok –  Nebeská svatba či svatba .75 ז

korunovačních klenotů

Vedoucí oddělení matrik Veronika 

Mašová


