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1. Úvod 

 

 Bakalářská práce na téma srovnání míry sňatečnosti a rozvodovosti v okrese 

Ústí nad Orlicí s Českou republikou se zabývá vývojem těchto demografických 

jevů a zkoumá faktory, které je ovlivňují. V 90. letech 20. století nastupuje 

v České republice nový politický reţim, jenţ s sebou přináší dlouho 

očekávanou demokratizaci a nové moţnosti v ţivotě lidí. Vedle kladů se začaly 

objevovat i negativa, jedním z nich je i počátek úpadku tradiční rodiny 

a preferování volnějších forem partnerského souţití.  

  Cílem mé bakalářské práce je poukázat a zmapovat tento vývojový trend, 

který se tak neblaze projevuje ve sňatečnosti a rozvodovosti. Od svého 

narození ţiji v okrese Ústí nad Orlicí. I přesto, ţe tento region je se svými 

přírodními krásami a historickými památkami jedno z nejvyhledávanějších 

turistických míst, patří mezi území s nepříznivým demografickým vývojem.  

Má práce se tedy zaměřuje na vývoj míry sňatečnosti a rozvodovosti v této 

oblasti a zjištění, zda region Ústí nad Orlicí se drţí pod nebo naopak 

nad republikovým průměrem, a nalézt odůvodnění, tedy ovlivňující faktory. 

 Bakalářská práce vychází z odborných pramenů, které jsou u nás dostupné. 

Poměrně rozšířená je literatura zabývající se rodinou, ovšem publikací 

s tématikou partnerství je velice málo. Vycházela jsem především z knih 

od známého českého sociologa I. Moţného a pedagoga B. Krause. 

Vedle studia odborných pramenů jsem vyuţila k dosaţení výše uvedeného cíle 

také Statistických ročenek, Sociologického časopisu a semináře týkající se 

zmíněné problematiky. 

 Tato bakalářská práce by mohla být vyuţita jako podklad pro podrobnější 

práci nebo i jako materiál pro výuku středních škol. 
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2. Rodina 

 

 Rodina se většině z nás zdá být samozřejmostí. Lze to tvrdit i přesto, ţe se 

dnes mluví o současné krizi rodiny. S naprostou samozřejmostí nahlíţíme 

na rodinu jako na místo, kde se odehrává náš kaţdodenní ţivot.  V ţádném 

případě by to ovšem nemělo v nás vyvolávat představu, ţe rodina 

je přirozeným útvarem, který je pouze důsledkem lidské přirozenosti, biologické 

a fyziologické stránky člověka. Nejen zmiňovaná lidská přirozenost a přírodně – 

ekonomické podmínky, nýbrţ především obecně kulturní poměry formují rodinu 

– o tom snad nikdo nebude pochybovat. Rodina je kulturně historicky 

relativním, proměnným útvarem.  

 Dle různých zdrojů se setkáváme s mnoţstvím typů rodinných struktur, 

s různorodými konfiguracemi demografických jevů v rodinách a v různých 

dobách i společnostech. K rodinnému ţivotu se tradičně vztahuje mnoho 

náboţenských idejí, různých tabu, mravních úvah, škála racionálních 

i emotivních postojů. Zároveň rodina byla, a v některých společnostech dosud 

je, také základní hospodářskou jednotkou. Snahy o přesunutí rodinné péče 

na jiné osoby, skupiny  i na stát, které se v různé míře objevovaly od starověku 

aţ po současnost, se nikdy v širším měřítku neujaly a model rodiny tvořené 

rodiči, dětmi a případně i prarodiči tvořil a tvoří základ všech společností. 

 Rodina coby nejstarší společenská instituce plní několik funkcí – socializační, 

ekonomickou, sexuálně-regulační, reprodukční atd. Vytváří určité emocionální 

klima, formuje mezilidské vztahy, hodnoty a postoje, základy etiky a ţivotního 

stylu. Jak uvádí B. Kraus (10, str. 78), rodina představuje z hlediska 

sociologického určitou formou začlenění jedince do sociální struktury. 

Je jednotkou společnosti, reprodukuje člověka jako organismus i jako kulturní 

bytost. Zprostředkovává tradice dalším generacím a je prvním závazným 

modelem společnosti, s nímţ se dítě setkává. Formuje jednak jeho osobní 

vývoj, ale i postoj ke všem dalším skupinám. Při komplexnějším pohledu 

vymezuje rodinu „ jako takový systémový celek, který je schopný reprodukce 

svých základních podmínek.“ 
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Rodinu lze tedy definovat jako: 

a) Vyvíjející se systém, jenţ reprodukuje svoje základní podmínky především 

změnou původního předpokladu svého vzniku (narození dítěte) svůj 

výsledek, který se stává potenciálním východiskem vzniku dalšího, nového 

systému (nové rodiny). 

 

b) Společenský subsystém zabezpečující primárně individuální 

a celospolečenské zájmy a potřeby. Postavení rodiny v systému 

společenských vztahů určuje překonávání a neustálá reprodukce rozporů 

mezi individuálním a společenským. Rodina má sice vlastní zdroje pohybu, 

ale jejich kvalita je stále více závislá na sloţitějších a řádově vyšších 

strukturách. 

 

c) Strukturovaný celek, jehoţ smyslem a cílem je utváření relativně 

bezpečného, stabilního prostoru a prostředí pro sdílení, reprodukci 

a produkci ţivota lidí (10, str. 78). 

 

 

2. 1 Typy a funkce rodiny 

 

 Sociologové rozlišují několik typů rodin.  Nukleární neboli moderní je tvořená 

párem rodičů a dětmi, zatímco v rozšířené rodině mluvíme navíc o dalších 

členech např. prarodičích, strýcích, tetách. Původní rodina (orientační) se 

odchodem dítěte a zaloţením nové rodiny mění v rodinu prokreační. B. Kraus 

(10, str. 78 -79) hovoří taktéţ o rodině úplné a neúplné (příloha č. 1).  

 Způsob vypořádávání se se základními funkcemi má pro rodinu zásadní 

význam. Rodina funkční plní všechny funkce (viz dále), v afunkční dochází 

k porušení plnění těchto funkcí, přesto však váţně nenarušují chod rodiny. 

V rodině dysfunkční je zásadně narušován socializační proces. 

 Mluvíme – li o rodině jako o základním prvku společnosti, její důleţitosti vůči 

společnosti a jedinci, je potřeba zmínit základní funkce (6, str. 204, 

10, str. 79 -80), které by rodina měla plnit: 
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a) Reprodukční (biologická) – tato funkce se v podstatě nemění. Má velký 

význam jak pro celek (společnost), tak i pro jedince, kteří rodinu tvoří. 

Význam této funkce vidíme především v uspokojování biologických, 

sexuálních potřeb a hlavně potřeby pokračování rodu.  

b) Sociálně - ekonomická – rodina funguje jako významný prvek 

v ekonomickém systému společnosti. 

c) Ochranná – tato funkce spočívá v zajišťování základních potřeb členů 

rodiny. 

d) Sociálně – výchovná – rodina jako první sociální skupina učí dítě osvojovat 

si návyky, normy chování běţné ve společnosti a připravuje tak dítě 

pro budoucí ţivot. 

e) Rekreační, relaxační a zábavná – rodina by neměla zapomenout i na tuto 

funkci, která je důleţitá pro všechny členy rodiny, nejen pro dítě. 

f) Emocionální – rodina poskytuje dítěti citové zázemí, které nelze jinou 

institucí nahradit. 

 

 

2. 2 Základní etapy ve vývoji rodiny 

 

 „ Rodina je společnost, jež tvoří základní výbavu a přirozený stav člověka. 

Rodina je vskutku občanská společnost ustavená přírodou: tato společnost 

je nejpřirozenější a nejstarší ze všech společností: vytváří základ pro národní 

společnost, neboť lid anebo národ není nic jiného než celek složený z mnoha 

rodin. Rodina se zakládá manželstvím a je to příroda sama, jež vtahuje člověka 

do tohoto svazku, z něho jsou pak narozeny děti, jež prodlužují život rodiny, 

udržují lidskou společnost při životě a nahrazují ztráty, jež v ní způsobuje smrt 

každý den (15, str. 17).“ 

 Toto pojetí rodiny Ch. de Jacourta se prosadilo během osvícenství. Dnes 

ovšem slovem rodina označujeme hlavně manţelský pár s dětmi. 

Avšak původní význam tohoto slova byl podstatně jiný.  

 Ve středověku a také starověku vycházeli z římského práva a bible, 

kde rodinu označovali jako domácnost, tedy společenství lidí, kteří spolu ţijí 
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a hospodaří, podléhajíc jedné autoritě, nebo jako rod, velkou skupinu lidí, 

jeţ svým příbuzenstvím udrţovala moc a majetek (tabulka č. 1).   

 Moderní představa rodiny, jak jsem se jiţ zmínila, je charakterizována 

monogamickou rodinou, tedy domácností tvořenou párem muţe a ţeny a jejich 

dětmi (6, str. 17-18). 

 

Tab. č. 1 Základní etapy ve vývoji lidské rodiny (17, str. 17) 

Počátky lidské 
Párové rodiny 

Milion let před 
naším letopočtem 

Silná sexuální vazba heterosexuálních párů 
Doprovázená spoluprací na výchově dětí. 
Je nutná zejména pro dlouhé období nedospělosti 
a závislosti u člověka ve srovnání s ostatními 
ţivočišnými druhy 

Sloţité příbuzenské 
systémy v kmenových 
společnostech, vznik tabu 
incestu? 

8000 let před 
naším letopočtem 

Rozšířené příbuzenské sítě se sloţitými pravidly 
Ekonomických a snubních výměn uvnitř 
i mezi příbuzenskými velkorodinami. 
Některé příbuzenské systémy jsou matrimoniální 
a/anebo matrilokální, ale většina je zřejmě 
patrimoniální a patrilokální (příloha č. 1), vyskytují 
se ovšem i jiné formy. Rodové struktury jsou 
totoţné s celou nadindividuální sociální organizací. 
 

Vynořují se nepříbuzenské 
systémy sociální 
organizace. Úpadek 
sloţitých systémů výměn 
a počátek vzestupu 
patrimoniální domácnosti 

Asi 3000 let před  
naším letopočtem 
v Mezopotámii 
a Egyptě, asi 600 let 
před n.l. v Řecku a 
Číně 

Vznik prvních států jako sociálních organizací 
nad rodinnými sítěmi. Upadají kmenové rodové 
systémy a jsou nahrazovány patrimoniálními 
domácnostmi, jimţ vládnou muţi, kteří drţí ve svých 
rukou vlastnictví domácnosti, do které patří 
i sluţebnictvo a všichni v domě, často i čeleď 
ozbrojená k ochraně domácnosti. 
 

Vzestup byrokratického 
státu a kapitalistické 
ekonomiky. Vynořuje se 
domácí soukromí 

Sedmnácté 
a osmnácté století n. l. 
v západní Evropě 
a v severní Africe 

Domácnost přestává být zároveň místem 
zaměstnání a její obranu přejímá obec a stát. Moc 
patriarchální hlavy domácnosti upadá. Vynořuje se 
nukleární rodina jako ideální typ – s muţem, který 
rodinu ekonomicky a sociálně zajišťuje, a ţenou, 
která se stará o domácnost. Na místo rodiči 
sjednávaných manţelství nastupuje 
individualizovaný sňatkový trh. 
 

Diverzifikace (příloha č. 1) 
způsobů párování 
a domácností. 
Tendence k rovnoprávné 
pozici ţeny a muţe při 
vyjednávání o vztahu 
a rodině 

Druhá polovina 
dvacátého století 
v bohatých 
průmyslových 
společnostech 

Různorodost rodinných forem. Vzestup 
rozvodovosti a opakovaných manţelství, všeobecná 
zaměstnanost ţen a hluboké změny v muţské a 
ţenské sociální roli. Vzestup nesezdaných souţití 
před, po i místo manţelství. Vynořují se singles 
(příloha č. 1) jako významná sociální skupina a 
stav. 

                               Zdroj: tabulka dle I. Moţného (Rodina a společnost, 1999)       
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2. 3 Klasické teorie rodiny 

 

 Od počátku devatenáctého století, kdy se sociologie odtrhává od filosofie 

a stává se tak pozitivní vědou, se snaţila o vysvětlení principů, 

na nichţ je sociálně zaloţena lidská reprodukce, a tak postupně vznikají teorie 

rodiny. 

 

a) Historicko – právní škola 

Tato škola se od šedesátých let devatenáctého století zabývala 

především institucionálním výzkumem rodiny, tedy systémem právních 

norem týkající se rodiny. Profesor občanského práva v Cambridge Henry 

Sumner Maine (1822 – 1888), jeden z nejvýznamnějších členů této 

školy, se zabýval hlavně římským a indoevropským právem, 

jeţ vyzdvihuje patriarchální formy rodiny, avšak netvrdí, ţe tyto formy 

musí převládat i v primitivních skupinách. Primitivní společnost se podle 

H. S. Maine skládá z velkých rodin, v nichţ ţijí rodiče s ţenatými syny, 

jejich ţenami, dětmi a s veškerou čeledí pod nadvládou patriarchy. 

Se zánikem feudalismu zaniká i tato podoba rodiny. 

 

b) Émile Durkheim (1858 – 1917)  

Francouzský sociolog, filozof a pedagog Émile Durkheim rozlišuje dva 

typy rodiny – soudobá manţelská rodina (famille conjugale) a tradiční 

rodina patriarchální (famille paternelle), která se skládá z rodičů, 

ţenatých synů,  jejich ţen a dětí. Soudobá manţelská rodina vzniká 

vydělením nukleární rodiny z příbuzenské. Podle E. Durkheima dochází 

k častému rozpadu této rodiny brzkým odchodem dětí, jeţ představují 

jádro manţelské rodiny. Odchodem, osamostatněním a následnou 

nezávislostí na otci tak zničí manţelskou rodinu. 

 

c) Fréderic Le Play (1806 – 1882) 

Tento kontroverzní myslitel povaţoval rodinu za základní jednotku 

společnosti a tvrdil, ţe poznání rodiny lze z rodinného rozpočtu 
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a ţivotního stylu rodiny. Na základě svých zkoumání rozlišuje Le Play tři 

typy rodin: 

1.) Příbuzenská (famille parentele) – v této rodině všichni pracují 

bez nároku na odměnu ve prospěch rodiny. Tato rodina se skládá 

z několika generací s více nukleárními rodinami, kde všichni uznávají 

jako hlavu rodiny nejstaršího otce, patriarchu. Řídí se tradicí, 

a proto zde nenastává ţádný rozvoj. 

2.) Nestabilní rodina (famille instable) – tento typ rodiny vznikl 

jako důsledek industrializace a individualismu. V této rodině ţijí 

pouze rodiče a neprovdané děti, jeţ po sňatku ztrácí veškeré 

závazky vůči svým rodičům.  Podle Le Playe z této rodiny vychází 

jedinci, jeţ zapomínají na rodinnou tradici, proto je tento typ 

nestabilní a pro společnost neţádoucí. 

3.) Rozvětvená (famille souche) – základem této rodiny je rodinný dům, 

ve kterém opět ţije několik generací. Hlavou rodiny zde není ovšem 

nejstarší otec, nýbrţ nejstarší syn poté, co se oţení. Veškerá 

zodpovědnost tedy připadá na něho. 

 Le Play se domnívá, ţe jen stabilní forma rodiny umoţní společnosti 

sociální harmonii a mír. Tento typ rodiny by se měl řídit autoritou 

manţela, tedy patriarchy, a Desaterem. 

 

d) Strukturální funkcionalismus 

Talcott Parsons (1902 – 1979), který nejlépe reprezentuje strukturální 

funkcionalismus, vyzdvihuje nukleární rodinu, v níţ je jasně vymezena 

muţská a ţenská role, kde muţ jako ţivitel rodiny se zaměřuje na svou 

kariéru, kontakt se společností a ţena jako matka se stará o domácnost. 

 

e)  William J. Goode (1917 – 2003) 

Reakcí na strukturálně funkcionální teorii T. Parsonsa byla teorie 

manţelské rodiny od W. J. Gooda. Manţelská rodina vzniká svobodnou 

volbou partnera zaloţená na přitaţlivosti. Předpokládá se zde určitá 

zralost, ekonomická autonomie jedince a rovnost mezi ţenou a muţem. 
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Tab. č. 2 Základní charakteristika tradiční, moderní a postmoderní rodiny (17, str. 23) 

 Tradiční Moderní Posmoderní 

Struktura široká, vícegenerační nukleární, manţelská variabilní, 

individualizovaná 

Základní kapitál ekonomický ekonomický, sociální sociální, KULTURNÍ 

Legitimizace sex, děti děti nelegitimizuje 

Role komplementární, 

hierarchizované 

segregované, 

komplementární 

individdualizované 

Funkce univerzální pečovatelské, 

statusotvorné,citové 

CITOVÉ 

Autorita otec 

 

otec-matka, funkčně 

segregované 

individualizovaná, slabá 

Reprezentace 

diskurzu 

náboţenský, 

církevní 

občanský masmediální 

Mezigenerační přenos autoritativní demokratický slabý 

                                Zdroj: tabulka dle I. Moţného (Rodina a společnost, 1999) 

 

 Od počátku sociologického zkoumání rodiny se zdá, ţe pro většinu sociologů 

je rozšířená tradiční rodina stabilní, a proto nejlepší formou rodiny. Avšak varují 

před jejím moţným nahrazováním jinými formami spoluţití jedinců. Normativní 

pojetí rodiny opírající se o teoretické schéma rodiny nukleární začíná být 

nahrazováno pojetím, akceptujícím pluralitu alternativních forem rodinného 

souţití (17, str. 30-60). 

 

 

2. 4 Rodina v současnosti (postmoderní rodina) 

 

 Podoba současné rodiny je dána změnou společenského klimatu a je vţdy 

zasazena do demografického, ekonomického, sociálně politického a kulturního 

rámce společnosti. To vše obraz rodiny v současnosti vytváří a mění. B. Kraus 

(10, str. 83-84) uvádí několik základních charakteristik současné rodiny: 

a) Mnoţství funkcí rodiny převzaly jiné sociální instituce  

Sociologové poukazují na fakt, ţe v současné době je rodina mnohem 

závislejší na státě neţ dříve. Jedna z nejdůleţitějších opor současné 

rodiny se stala škola. Jejím hlavním úkolem je vytvářet osobnost dětí 
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a stabilizovat ji i u dospělých. De Singly (2, str. 20- 36) uvádí, 

ţe od konce devatenáctého století se stát snaţí pomáhat sníţit závislost 

rodiny na podpoře příbuzných, ţeny na muţi a dítěte na rodičích. Stát si 

uvědomil, ţe rodina je základem společnosti a ţe rodinu potřebuje jako 

zdroj pracovní síly. Proto rodině nabízí jakousi sociální jistotu, 

tj. zaměstnání, zdánlivě bezplatnou zdravotní péči, předškolní a školní 

výchovu, plošné sociální dávky (8, str. 3-4). 

b) Oblast zakládání rodiny ztrácí svoji ritualizovanou podobu 

V současné době se sniţuje legalizace partnerského souţití, naopak se 

zvyšuje podíl rodin, kde partneři ţijí bez uzavření manţelství (2, str. 87). 

c) Sniţuje se stabilita rodin 

Dochází k nárůstu rozvodovosti z mnoha důvodů, např. sňatky se 

uzavírají především z emotivních důvodů. 

d) Mění se celková struktura rodiny 

Jak jsem se jiţ zmínila, mění se struktura rodiny, omezuje se 

vícegenerační souţití (např. rozvětvená nebo tradiční rodina 

patriarchální) a sniţuje se počet dětí v rodině. 

e) Rozvoj zaznamenává antikoncepce a plánované rodičovství 

Dostupnost antikoncepce napomáhá k poklesu „nechtěných“ těhotenství 

a umoţňuje plánování rodičovství. Ovšem to sebou přináší pokles 

porodnosti. 

f) Prodluţuje se délka ţivota, a tím i trvání rodiny po odchodu dětí 

g) K proměnám dochází v organizaci rodinného cyklu 

Jak se zmiňuji výše, rozvoj antikoncepce umoţňuje plánované 

rodičovství, které se posouvá do vyššího věku partnerů.  

h) Zvyšují se nároky na čas rodičů strávený v pracovním procesu 

Zvýšením těchto nároků ubývá čas strávený s dětmi. 

i) V důsledku růstu vzdělanosti a kvalifikovanosti, a tím i zaměstnanost 

ţen, přibývají dvoukariérová manţelství. Zaměstnávání ţen přineslo 

velké překáţky v porodnosti a péči o děti, proto v dnešní době mívá jen 

málo ţen více neţ dvě děti (3, str. 180). 
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 Podle B. Krause (9, str. 84,124) na změnu povahy současné rodiny působí 

ještě mnoho dalších faktorů, jako například demokratizace mezi manţeli, rodiči 

a dětmi, která způsobuje změnu či záměnu rolí v rodině (klesá autorita rodičů, 

rozpadá se tradiční dělení na ţivitele rodiny, které přinesla ţenská emancipace 

v moderní společnosti), dále desintegrace rodinného ţivota, urbanizace, bytová 

problematika, ale také proměny ţivotního způsobu (12, str. 161). 

 De Singly (2, str. 88-89) vidí jako jeden z nejdůleţitějších faktorů v poţadavku 

osobní autonomie, která se projevuje hlavně v odmítání sňatku a kritiky dělby 

práce mezi ţenou a muţem. Člověk se snaţí být nezávislý na ostatních 

osobách, to platí i v rodinném ţivotě, proto se souţití bez svazku manţelského 

stalo oblíbenější, jelikoţ více vyhovuje individuálním poţadavkům ţeny a muţe. 

 V čem se sociologové zabývající se změnou povahy rodiny shodují, je vliv 

priorit lidí, které se s dobou mění. Tradiční rodina se rozpadá a je nahrazována 

postmoderní. J. Alan (9, str. 36-44) poukazuje na možný vývoj rodiny a uvádí 

čtyři modely: 

a) Industrializační -  nebude existovat dominantní forma rodinného souţití, 

ale více forem, mezi kterými se bude přecházet. 

b) Biosociální – předpokládá se vymizení nukleární rodiny a manţelství. 

c) Hodnotový – vývoj dominantní rodiny (vývoj patriarchálního typu 

aţ manţelské autonomie). 

d) Sociologický – zde se předpokládají dvě varianty. Pospolitostní 

a institucionalistická. Klade se důraz na tradiční hodnoty rodiny 

a na hodnotu dítěte. 

 Dle I. Moţného (15, str. 152-155) je rodina závislá i na mnoha institucích 

sociálního ţivota, ekonomice, politice, ekologii, ale také i zdravotním stavu 

populace. K zaloţení rodiny se předpokládá dobrá dostupnost bytů, zdraví 

potenciálních matek a otců, očekávatelná kvalita ţivotního prostředí a stav 

přírodních zdrojů, který se od konce šedesátých let dvacátého století rapidně 

zhoršuje. To vše má nemalý vliv na vývoj povahy rodiny, proto se někteří 

odborníci obávají krize a rozpadu rodiny. 
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3. Česká rodina 

 

 Stejně jako rodina v celé západní civilizaci, tak se i česká rodina vzdálila 

ustálenému tradičnímu modelu, jenţ platil mnohá tisíciletí v Evropě. Největší 

změna proběhla koncem 20. století změnou společenských a ekonomických 

podmínek. Rozšířily se tak moţnosti ţivotní volby a rozrůstala se ţenská 

emancipace, která taktéţ zapříčinila změnu rolí muţe a ţeny. Vzniká 

tzv. kontinuální pracovní kariéra, jeţ se podobá kariéře muţů. Zde ovšem 

vyvstává problém, jak sladit péči o rodinu a dítě se zaměstnáním (pokud si 

ţeny chtějí zabezpečit kariérní růst, musí své práci věnovat delší čas, který 

ubírají rodině), proto je v dnešní době pro ţeny snazší, kdyţ mají méně dětí 

nebo nemají děti ţádné (12, str. 47). Dítě tedy oslabuje participaci ţen na trhu 

práce, stává se překáţkou kariérního vzrůstu.  

 Dalším problémem pro mladé lidi, kteří chtějí zaloţit rodinu, není spojen 

pouze s pracovním startem ţeny, ale také s dalšími okolnostmi 

např. nedostatkem příleţitostí bydlet a nadprůměrným rizikem nezaměstnanosti 

(důsledkem je i častá migrace, viz příloha č. 1).  Jiné hodnoty mladé generace 

ovlivňující ţivotní volby zapříčinily úbytek sňatků a porodů provázaný přesunem 

obojího do vyššího věku (modernizace, str. 53). 

 V posledních letech se tradiční dvougenerační neolokální (příloha č. 1) 

rodina postupně rozpadá (i přesto zůstává dominujícím typem rodiny) a přibývá 

více jednočlenných a neúplných rodin stejně jako počet mladých lidí ţijících 

samostatně, coţ je důsledkem individualizace ţivotní dráhy. Taktéţ se zvyšuje 

počet nesezdaných souţitím, a tím klesá potřeba legitimovat početí dítěte 

sňatkem (17, str. 253-267).  

Pro českou rodinu tedy platí (8, str. 25, 4, str. 8): 

a) Dochází ke zmenšení velikosti rodiny ve spojení s poklesem porodnosti 

i počtem dětí v rodině. 

b) Odkládají se sňatky a rození dětí na nejpozdější dobu. 

c) Klesá sňatečnost (vzrůstá tendence zakládat rodinu neformálně, 

bez sňatku) a vzrůstá rozvodovost. 

d) Omezují se počty dětí v rodině, případně se preferuje bezdětnost. 



 20 

e) Přibývá jednočlenných a neúplných rodin, coţ vede ke změnám 

v uspořádání domácnosti. 

f) Zvyšuje se zaměstnanost ţen, to se promítá do rodičovských 

a manţelských vztahů (změna v reprodukčním chování a hodnot). 

g) Klesá stability rodiny. 

 

 „Život měšťanské industriální společnosti se zakládá na…polovičatém 

podřízení lidské pracovní schopnosti trhu. Plná industrializace, plné podřízení 

trhu a tradiční formy a role rodiny se vylučují. Na jedné straně je tomu tak, 

že výdělečná práce předpokládá práci v domácnosti a tržně zprostředkovaná 

produkce zase formy a připsané role nukleární rodiny… Na druhé straně je tato 

nerovnost v rozporu s principy moderny a v kontinuitě modernizačního procesu 

se stává problematickou a konfliktní… Univerzalismus trhu nerespektuje 

ani vlastní tabuizované zóny, které sám zavedl, a osvobozuje částečně ženy 

od jejich industriálně vyprodukovaného „stavovského osudu“, od připsané 

práce v domácnosti a materiální závislosti na manželovi. Takový vývoj otřásá 

formami biografického sladění produkce a reprodukce i dělbou práce 

a existujícími normami uvnitř rodiny….“ 

Ivo Moţný (17, str. 235) 
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4. Partnerství 

 

 V dnešní době stoupá počet nesezdaných souţití, coţ má za následek 

klesající sňatečnost. Současným trendem se stává partnerské souţití, 

jeţ můţeme vnímat jako duální vztah dvou jedinců zpravidla rozdílného 

pohlaví, mezi nimiţ existuje jistý druh sexuální komunikace.  

 O. Choděra (5, str. 20) dále rozvádí tento neformální partnerský vztah, 

kdy spolu dva lidé ţijí jako druh a druţka. Zde nezáleţí na tom, zda mluvíme 

o osobách stejného či různého pohlaví, zda má sexuální podtext atd. Vztah 

druha a druţky nevzniká stvrzením jako u manţelství, nýbrţ jejich rozhodnutím.  

 Rozhodne – li se některý z nich vztah ukončit, nemůţe mu v tom druhý 

z partnerů legislativně upraveným způsobem zabránit. Avšak v partnerském 

vztahu mohou nastat situace, kdy je zákon potřeba (děti, majetkové vztahy, 

dědictví). Tento vztah je Českým statistickým úřadem označován jako faktická 

„manţelství“. Ve statistikách týkajících se cenzových domácností jsou řazena 

do úplných rodin (14, str. 38). 

 

 

4. 1 Typologie singles 

 

 V sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století byli lidé ţijící dlouhodobě 

v nesezdaném souţití označováni jako singles, coţ můţeme brát jako důsledek 

individualizace v rodinném a partnerském ţivotě. V těchto letech vytvořil 

Steples (12, str. 226-230) typologii singles zahrnující 5 skupin: 

a) Free – floating unattached – vztah bez závazků, občasné schůzky 

b) Open – coupled relationship – otevřený vztah, relativně stálý vztah, 

který ovšem nevylučuje další sexuální vztahy 

c) Close – couple relationship – uzavřený vztah, kdy partneři vzájemně 

uspokojují své sexuální a romantické potřeby 

d) Sigles v jedné domácnosti – dohoda o společném souţití 

e) Accomodationalist – ţivot „solitéra“(příloha č. 1) 
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 Na tuto typologii navázal svou dnes jiţ rozsáhle pouţívanou typologií Stein, 

kde rozlišuje, zda singles je dobrovolná, nedobrovolná, dočasná nebo stabilní: 

a) Dobrovolní dočasní – zahrnuje mladé nesezdané lidi nebo rozvedené 

oddalující (znovu) sňatek. 

b) Dobrovolní stabilní – vylučují manţelství. 

c) Nedobrovolné dočasní – nesezdaní aktivně hledají partnera. 

d) Nedobrovolní stabilní – starší, ovdovělí, doposud nesezdaní, jeţ sňatek 

nevyhledávají. 

 Dnes je fenomén singles chápán jako alternativa nahrazující 

nebo předcházející manţelství. Tento trend rozšířený hlavně v USA se 

důsledkem změn ve společnosti rozšířil postupně do západní i střední Evropy. 

  V České republice se trend singles rozšiřuje od devadesátých let, kdy se 

na našem území objevuje několik charakteristických skupin 

(12, str. 230 231): 

a) dosud nesezdaní (samotné matky, otcové s dětmi)  

b) rozvedení, v separaci, ovdovělí 

c) vyloučení z manţelského svazku (gayové, lesby, členové náboţenských 

řádů, vyloučení ze zdravotních důvodů) 

 

 

4. 2 Volba partnera 

 

 K hlavním vlivům způsobující tuto změnu v souţití patří jiţ zmiňovaný růst 

individualismu, prosazování emancipace ţen a jejich ekonomická nezávislost 

na muţi, odmítání tradičních hodnot, zájem o zvýšení kvalifikace 

prostřednictvím studia na středních a vysokých školách. 

  Dále je zde jistý vliv nezaměstnanosti mladých lidí, a tím i opatrnější 

rozhodování o sňatku, narození dítěte a snaha dosáhnout poměrně vysoké 

ţivotní úrovně. 

 Změna ve společnosti (nové moţnosti spojené s většími nároky) taktéţ 

ovlivnila volbu a poţadavky na partnera, jeţ je provázena vědomými 

a nevědomými očekáváními (jedinec si je přináší z minulosti).  
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Nevědomá očekávání podle Richtera (20, str. 176-178): 

a) Značný vliv na výběr partnera má rodina, ve které vyrůstáme 

a která formuje naši osobnost. Předává nám jakýsi vzorec či představu, 

jak by měl/neměl partnerský vztah vypadat. 

b) Někteří jedinci vyhledávají partnera, jenţ představuje nejpřesnější kopii 

jich samotných.  

c) Výběr partnera taktéţ ovlivňuje utvořený ideál partnera, 

kterého by jedinec rád dosáhl. 

d) Naopak partner můţe představovat negativní ideál, tedy náš opak. 

Stává se cestou, jak realizovat zakázané a potlačované přání. 

e) Partner by také mohl být spojencem proti potenciálním nebezpečím. 

 

 Naopak P. Mareš (12, str. 83-90) uvádí pět základních a nejčastějších modelů 

výběru partnera, jeţ mohou být ovlivněny omezenou nabídkou potenciálních 

partnerů: 

a) Sociobiologický model – zde záleţí na efektivitě předávání vhodného 

genetického materiálu, nutného pro úspěšnou reprodukci a zajištění 

péče o děti. 

b) Fázový model formace vztahu – člověk hledá takového partnera, jenţ by 

mu poskytl uspokojení. 

c) Teorie směny – vztah se můţe realizovat jen tehdy, kdyţ zisk ze vztahu 

je větší, neţ vloţené náklady (např. úsilí). 

d) Teorie sňatkového trhu – ke sňatku dochází, pokud si člověk uvědomí, 

ţe další hledání potenciálního partnera by umoţnilo najít lepšího 

partnera, ovšem náklady by opět převýšily moţný zisk ze vztahu. 

e) Teorie lidského či kulturního kapitálu – výběr partnera je také ovlivňován 

vzděláním, kvalifikací, zkušenostmi, příjmem a socioekonomickým 

statusem původní rodiny. 

 

 Podle sociologů a jejich výzkumů při výběru partnera hraje nejdůleţitější roli 

tedy původní rodina a její sociální sítě, ze které si jedinec odnáší kulturní 

hodnoty, normy, vzorce chování. Ty určují naše očekávání od budoucího 
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partnera. Spokojenost s výběrem partnera a změny ve společnosti 

(demokratizace, emancipace ţeny atd.) ovlivňují souţití s ním. To vše se 

v budoucnu odrazí v hodnotové konfiguraci rodiny, jinak řečeno, jak členové 

rodiny tráví čas mimo práci a školu. 

 

Tab. č. 3 Typologie soužití (přednášky B. Krause) 

Typ varianty Průběh souţití Charakteristika  

1. varianta 1. partnerství 

2. manţelství 

3. rodičovství 

ideální 

2. varianta 1. partnerství 

2. manţelství 

Nechtějí děti, přednost se dává kariéře 

Nemohou mít děti 

3. varianta 1. partnerství 

2. rodičovství 

V ČR se rodí kaţdé čtvrté dítě mimo manţelství 

4. varianta 1. manţelství 

2. rodičovství 

Tento typ převládal v 18. století 

5. varianta 1. partnerství Homosexuální vztahy (příloha č. 1) 

Starší lidé – vdova + vdovec 

6. varianta 1. rodičovství Ţena je znásilněna a otěhotní 

Ţena otěhotní a muţ odejde 

7. varianta 1. manţelství Pro získání občanství 

Zdroj: přednášky prof. PhDr. Blahoslava Krause, CSc. na Univerzitě Hradec Králové, únor 2006 

 

Spokojené partnerské souţití vytváří dobrý základ pro budoucí spokojené 

manţelství. 
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5. Manželství 

 

 Jak uvádím v předchozím textu, za základní článek ve společnosti 

je povaţována rodina, která je zaloţená manţelstvím. Zákon definuje 

konvenční (viz dále) manţelství jako trvalé společenství muţe a ţeny stavěné 

na pevných citových vztazích, v nichţ jsou si oba rovni. Hlavním účelem 

manţelství se předpokládá zaloţení rodiny (zde je rodina pojímána ve smyslu 

Občanského zákoníku ČR, kdy rodinu tvoří manţelé, jejich děti, případně další 

příbuzní, kteří vytváří společnou domácnost a mají vůči sobě vzájemná práva 

i povinnosti) a řádná výchova dětí. Všichni členové rodiny mají podle zákona 

povinnost si vzájemně pomáhat a podle svých moţností zabezpečovat 

zvyšování hmotné a kulturní úrovně rodiny. Ovšem i společnost dbá o rodinu 

jako takovou, pečuje o ni a chrání prostřednictvím státních orgánů, organizací 

a zařízení (18, str. 9). 

 V moderní západní společnosti je uznávána pouze monogamní forma 

manţelství, tj. souţití, ve kterém je povolen pouze jeden partner. U některých 

národů se ovšem připouští polygamie, buď jako polygynie, tj. souţití jednoho 

muţe s více manţelkami, nebo jako polyandrie – mnohomuţství, jenţ se 

vyskytuje např. v Tibetu, Indii nebo Tichomoří (6, str. 163). 

 Podle Newmana (12, str. 81-82) existují dva typy manţelství: 

a) Homogamní – manţelství je uzavíráno partnery stejného etnického 

původu, rasy, náboţenství či sociální třídy, tedy na základě endogamie 

(příloha č. 1). 

b) Heterogamní – opak homogamního manţelství, kdy partneři pochází 

z jiné sociální skupiny. Je důsledkem exogamie (příloha č. 1). 

 

 Většina společností a kultur je exogamická, to znamená, ţe dávají přednost 

manţelství mimo vlastní skupinu. Endogamická společnost naopak předepisuje 

sňatky uvnitř vlastní skupiny, např. v islámu se preferuje sňatek 

mezi bratrancem a sestřenicí 

Zda je manţelství homogamní či heterogamní tedy závisí na výběru partnera 

a na sociálním okolí, z něhoţ partner pochází. Zde záleţí na moţnostech 
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a frekvenci setkání s odlišnými sociálními skupinami (prostupnost jednotlivých 

sociálních skupin). 

Konvenční manželství 

 Rodina zaloţená v manţelství je podle zákona nejzákladnějším článkem 

společnosti. I přesto, ţe konveční manţelství (legitimizovaného církví 

nebo úřady národního státu) patří k nejideálnějším formám souţití, v dnešní 

době existují další formy např. nesezdané souţití, singles (viz výše) 

nebo registrované partnerství (12, str. 77-80). 

 

Registrované partnerství 

 Souţití partnerů stejného pohlaví bylo právně upraveno v roce 2006. 

Toto partnerství umoţňuje uţívat některá práva, která mají manţelé 

v klasickém konvenčním manţelství (6, str. 148). 

 

 

5. 1 Vznik manželství 

 

 Partneři, jeţ plánují spolu uzavřít manţelství, mají předem navzájem poznat 

své vlastnosti a svůj zdravotní stav, aby nedošlo k rychlému rozpadu. Proto se 

tedy manţelství uzavírá na základě dobrovolného rozhodnutí muţe a ţeny. 

Manţelství se uzavírá buď před orgánem státu, nebo orgánem církve 

či náboţenské společnosti, zároveň se tento slavnostní obřad uskutečňuje 

za přítomnosti dvou svědků. Obě formy svatebního obřadu mají stejnou právní 

závaznost a platí pro ně stejná pravidla, podle nichţ snoubenci musí „prohlásit, 

že spolu vstupují do manželství, že jim není známa žádná okolnost vylučující 

uzavření platného manželství, že znají navzájem svůj zdravotní stav a jak se 

dohodli o příjmení. Ponechají-li si každý své dosavadní příjmení, musí také 

prohlásit, které z nich bude příjmením jejich společných dětí (23, str. 133).“ 

a) Uzavření manželství před orgánem státu -  občanský sňatek se 

uzavírá u orgánu pověřeného vést matriky pro obvod, v němţ má jeden 

ze snoubenců trvalý pobyt, a to před starostou (primátorem) 
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nebo pověřeným poslancem obecního zastupitelstva za přítomnosti 

matrikáře.  

b) Uzavření manželství před orgánem církve – církevní sňatek se 

uzavírá před příslušným orgánem církve, a to před osobou vykonávající 

činnost duchovního. Místem uzavření stvrzení manţelství je kostel 

nebo jiné místo určené předpisy církve.  

 Kaţdé uzavřené manţelství se zapisuje do matriky, proto je orgán církve 

povinen bezodkladně doručit protokol o uzavření manţelství příslušnému 

orgánu pověřenému vedením matrik. 

 

Okolnosti vylučující uzavření manželství: 

    V moderní západní společnosti je povolena pouze monogamie, tudíţ platné 

manţelství nelze uzavřít, pokud muţ nebo ţena jiţ v manţelském svazku 

přetrvává. 

    Manţelství nemůţe být uzavřeno mezi příbuznými, předky, potomky 

a sourozenci. Mezi bratrancem a sestřenicí je sňatek přípustný. 

    Platné manţelství nemůţe být uzavřeno v případě, pokud je jeden 

ze snoubenců mladší neţ osmnáct let. Soud ovšem můţe udělit výjimku 

a povolit uzavření manţelství nezletilé osobě starší neţ šestnáct let. 

    Manţelství nemůţe uzavřít osoba nezpůsobilá k právním úkonům 

či s duševní poruchou. Soud ovšem můţe polit uzavření takového 

manţelství, pokud se zdravotní stav občana slučuje se společenským 

účelem manţelství. 

 

Vývoj vztahů mezi manžely 

 Jak jsem se jiţ zmínila výše, v první polovině dvacátého století nebyly vztahy 

mezi manţely rovnoprávné. Muţ byl brán jako hlava rodiny, a tím mu připadala 

i povinnost postarat se o rodinu. Postupná emancipace ţen přispěla 

k ekonomické nezávislosti obou partnerů a jejich všestrannému pracovnímu 

uplatnění. V důsledku toho se zrovnoprávnilo postavení ţeny a muţe 

v manţelství, tudíţ mají stejná práva a povinnosti. 
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 Manţelé by měli ţít spolu, být si věrni, vzájemně si pomáhat, společně 

pečovat o děti a vytvářet zdravé rodinné prostředí (23, str. 132-134). Manţelé 

jsou oba povinni uspokojovat potřeby rodiny podle svých schopností, moţností 

a majetkových poměrů. O záleţitostech rodiny taktéţ manţelé rozhodují 

společně, nedohodnou-li se však, rozhodne soud. Samozřejmostí 

je i oprávnění vzájemného zastupování manţelů v běţných záleţitostech, 

pokud není stanoveno jinak (5, str. 28-30). 

 

 

5. 2 Zánik manželství 

 

 Kaţdá společnost či společenská vrstva si většinou vytváří své normy 

a vzorce chování, to se týká i manţelství a jeho zrušení. Na počátku kulturních 

dějin Starý zákon trestal zánik manţelství ukamenováním ţeny, případně 

zapuzením nebo postoupení ţen jinému muţi. V některých kulturách můţe 

i ţena zapudit muţe. Avšak, co se stalo pro všechny kultury společné, 

je formalizování rozchodu páru v platném právu (zvykovém či psaném). U nás 

je jediným právním prostředkem zániku manţelství za ţivota manţelů rozvod, 

ovšem Goody (17, str. 204) uvádí další způsoby rozpadu manţelství 

nebo dlouhodobého přerušení: 

a) Jeden z partnerů opustí rodinu. 

b) Pár spolu komunikuje jen v nejnutnějších případech, i přesto, ţe stále 

spolu bydlí (rodina vyprázdněné skořápky). 

c) Jeden z manţelů je uvězněn, dlouhodobě pobývá v cizině, emigroval, 

bojuje v armádě atd. 

d) Hlavní funkce rodiny pro fyzickou, emocionální či mentální patologii 

zanikají. 

 Konec manţelství také můţe nastat proměnou v rodičovské manţelství, 

kdy veškeré funkce manţelství zanikly a pár spolu ţije pouze kvůli výchově 

dětí. Tyto formy zániku manţelství nesplňují poţadavek pro uzavření nového 

sňatku, který zaručuje pouze rozvod nebo smrt a prohlášení jednoho z partnerů 

za mrtvého. 
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Vývoj právní úpravy zániku manželství 

 Nejdůleţitějším a po dlouhá staletí nejuznávanějším právem upravující 

manţelství a rodinné chování bylo kanonické právo katolické církve, 

které zdůrazňovalo stabilitu a posvátnost manţelství.  Právo Boţí vůle: „Co Bůh 

spojil, člověk nerozlučuj!“ nepřipouštělo rozvod, jak ho známe dnes, avšak 

existovala zde instituce neplatnosti rozvodu a rozvodu od stolu a loţe. 

Manţelství mohlo být prohlášeno za neplatné z důvodu trvání jiného 

manţelského svazku, impotence muţů, příbuzenství, biskupského vysvěcení, 

zabití předešlého manţela atd.  Od roku 1869 byl také zaveden rozvod od stolu 

a loţe, kdy manţelé spolu přestali ţít. Tento rozvod umoţňoval oddělené 

bydliště, avšak manţelství trvalo dál, proto se vylučoval nový sňatek a zaloţení 

nové rodiny. 

 Nový sňatek umoţňovala pouze rozluka, jeţ byla povolována pouze 

výjimečně papeţem, později biskupy. V devatenáctém století se s nemoţností 

rozvodu zvyšoval počet rozvrácených manţelství a odliv věřících z církve. 

V roce 1919 byl přijat nový zákon upravující zánik manţelství, rozluku 

umoţňovalo zlomyslné opuštění, zlé nakládání, zhýralý ţivot a „vzájemný 

nepřekonatelný odpor“. Současný právní řád upravující zánik manţelství 

je mnohem liberálnější neţ dřív, vývoj v tomto ohledu umoţnil rozpad tradiční 

společnosti (17, str. 205-209).  

 Jelikoţ rodina je pro společnost základním stavebním kamenem, státní 

orgány ve spolupráci s organizacemi se snaţí pomáhat v upevňování 

manţelství. Rozvod je proti zájmům společnosti, proto můţe nastat pouze 

ve společensky odůvodněných situacích, kdy jsou vztahy manţely natolik 

rozvráceny, ţe nemohou plnit své funkce, přičemţ soud přihlíţí zájmům 

nezletilých dětí (18, str. 29-31). 

 Zákon upravuje rozvod dvěma způsoby, můţe se jednat o smluvený 

rozvod anebo rozvod sporný. 

a) Nesporný (smluvený) – k takovému rozvodu dochází, pokud manţelství 

trvalo nejméně jeden rok a manţelé spolu minimálně šest měsíců neţijí. 

Soud zde vychází ze stanovisek obou manţelů, proto nezjišťuje příčiny 

rozpadu manţelství. Při podávání návrhu rozvodu musí manţelé 
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předloţit několik dokumentů týkajících se úpravy poměru k nezletilým 

dětem (pokud manţelé děti mají) a vypořádání majetkových vztahů. 

Pokud manţelé mají nezletilé děti, v řízení je zastupuje opatrovník, 

který zkoumá poměry, ve kterých ţijí. 

b) Sporný – typ tohoto rozvodu nastává tehdy, pokud se manţelé 

na rozvodu nedohodnou nebo s rozvodem oba souhlasí, avšak nejsou 

schopni se smluvit na rozdělení majetku, péči o děti. Soud v tomto 

případě zjišťuje příčiny rozpadu svazku, které pak ovlivňují vztah 

k nezletilým dětem.  Soud tomuto typu návrhu na rozvod nemusí vţdy 

vyhovět. Pokud by jednomu z manţelů byla rozvodem způsobena 

závaţná ujma a na rozpadu manţelství se převáţně nepodílel, 

takovému návrhu na rozvod soud nevyhoví. 

 Po rozvodu vzniká tzv. neúplná rodina a moţnost dalšího manţelství. 

Neúspěch či špatná zkušenost s prvním manţelství velmi často lidi neodradí 

a vstupují do tzv. opakovaného manželství (příloha č. 1). Ti, co si nepřipouští 

další manţelský svazek, setrvávají v nesezdaném souţití či singles. 

Podle sociologů opakovaný sňatek následuje nedlouho po rozvodu, coţ se týká 

především muţů. I přesto, ţe opakovaná manţelství se rozvádí častěji 

neţ první, řadí se mezi úspěšnější (17, str. 224-225). 

 

Vývoj rozvodovosti 

 Pokud chceme hodnotit rozvodovost, nesmíme opomenout dvě skutečnosti, 

které se tak často přehlíţí. Pravděpodobnost rozvodu je ovlivněna dobou, 

kterou strávíme v manţelství, neţ tento svazek skončí jiným způsobem, 

tj. úmrtím jednoho z manţelů. Doba úmrtnosti se postupně prodluţuje, lidé se 

doţívají vyššího věku neţ dříve, a to ovlivňuje i délku trvání manţelství. 

V sedmnáctém století doba trvání manţelství byla přibliţně 17 let, neţ zaniklo 

úmrtím jednoho z manţelů. O dvě století později byla tato doba průměrně 

o třináct let delší. Další skutečností je potřeba uzavřít manţelství. Aby bylo 

manţelství rozvedeno, musí být nejdříve uzavřeno. V některých společnostech 

se vyskytuje vysoký podíl nesezdaných souţití nebo svobodných, 

proto je i nízká rozvodovost. Jak jsem se jiţ zmínila výše, rozvedení manţelství 
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se v moderní společnosti stalo snadnějším, proto manţelství ztrácí jistotu 

a vůbec důvod k jeho uzavření (17, str. 209-213). 
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6. Sňatečnost a rozvodovost v České republice 

 

 V této kapitole bych chtěla poukázat na změny v naší společnosti po roce 

1989, které zapříčinily výrazný obrat v demografickém chování. Indikátorem 

těchto změn byl jiný pohled na rodinu (vytváření alternativních forem 

partnerského souţití) a hlavně pokles sňatečnosti a vzrůst rozvodovosti. 

 

1. Demokratizace 

 K modernizaci společnosti došlo záhy po tomto roce, kdy započala 

demokratizace. Hranice země se otevřely, a s tím se nabídly nové moţnosti. 

Mladá generace mohla vycestovat do zahraničí poznávat kulturu bohatých 

západních společností (16, str. 24).  

 Také se naskytla příleţitost podnikat a snadněji studovat (i pro ţeny). 

Se vzrůstající vzdělaností se naskýtají nové moţnosti, a tím se rozšířily i ţivotní 

volby.  

2. Emancipace žen 

 Vlivem demokratizace ţeny dosahují stejného vzdělání jako muţi (univerzitní), 

proto si uvědomují svou situaci. Očekávají stejné příleţitosti jak v povolání, 

veřejném ţivotě i v rodině. 

3. Participace ženy na trhu práce 

 Jak jsem se jiţ zmínila, s emancipací ţeny postupně vznikala tzv. kontinuální 

kariéra, jeţ se podobá kariéře muţů. Zde vyvstával problém, jak sladit péči 

o děti a časově náročnou práci.  

 Dítě v dnešní společnosti znamená oslabení moţnosti ţen v participaci 

(příloha č. 1) na trhu práce, proto mladí lidé chtějí mít jedno nebo dokonce 

ţádné dítě. 

Tím, ţe ţeny vstoupily na trh práce, zesílilo jejich socioekonomické postavení 

a více se zapojují do společnosti (1, str. 165- 172).  

4. Podpora státu 

 Vlivem participace ţen na pracovní trh, vyvstal problém skloubit zaměstnání 

a péči o rodinu. Vzhledem k velké zaměstnanosti ţen jsou nuceni zajistit dětem 

hlídání v předškolních zařízeních nebo placenou individuální péči.  
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 Mnoho ţen ovšem dává přednost kariéře před sňatkem a zaloţením rodiny, 

protoţe se bojí, ţe o svou práci přijdou (7, str. 128- 136). 

5. Individualizace 

 Z toho všeho je patrné, ţe zesílila individualizace. Manţelství je sice chápáno 

jako právní záruka majetkových vztahů, ale také jako omezení svobody 

partnerů, proto ubývá lidí uznávající tradiční hodnoty rodiny a přibývají další 

formy soužití: 

a) Preference neformálních svazků – tito lidé nepokládají sňatek 

za důleţitý, neuznávají potřebu legalizace, i přesto, ţe jsou rodičovství 

nakloněni. 

b) Preferují tradiční manţelství. 

c) Lidi potřebující určitou míru svobody. 

 Manţelství tedy podle moderní společnosti ubírá prostor pro volný čas 

věnovaný kulturním zálibám, setkávání s přáteli, profesním a studentským 

aktivitám. V současnosti existuje tolik nových fenoménů, které dokáţí jedincům 

či párům přinést pocit naplnění a uspokojení, ţe potřeba zakládat rodinu se 

odsouvá nebo mizí (22, str. 699). Dnešní generace se pomalu ale jistě 

přesouvá od familiarismu (příloha č. 1) k prioritám individualismu, 

sebenaplnění a hedonismu (příloha č. 1). Protoţe vstup do manţelství 

předpokládá změnu způsobu ţivota spojený s kompromisy, netradiční formy 

lépe vyhovují nárokům jak na pracovním trhu (nutnost mobility a časové 

flexibility), tak na potřebu nezávislosti. 

6. Příbytek žen 

 V posledních desetiletí vzniká tzv. sňatková tíseň (marriage squeeze), 

kdy dochází příbytku ţen a naopak úbytku muţů na sňatkovém trhu. 

Nedostatek vhodných potenciálních partnerů způsobuje pokles sňatečnosti 

(12, str. 90-91, 21, str. 219-220). 

7. Nízká porodnost 

 Česká republika patří mezi země s nízkou porodností, s hodnotami hluboko 

pod záchovnou hranicí reprodukce. S úbytkem dětí mizí potenciální manţelské 

páry (14, str. 34). 
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8. Ekonomická situace 

 Nemalý vliv na sňatečnost a rozvodovost má také vzrůst nezaměstnanosti. 

Páry raději sňatek odkládají a upřednostňují nesezdané souţití. 

9. Problém možnosti samostatného bydlení 

 Vícegenerační model bydlení je dnešní generací odmítán, mladí lidé chtějí být 

nejdříve soběstační a získat samostatné bydlení. Před rokem 1989 byli sezdaní 

lidé zvýhodňováni. Měli moţnost získat byt, protoţe podniky a druţstva 

přidělovaly byty přednostně manţelům. Usnadněním vstupu do manţelství 

patřily také novomanţelské půjčky. Po tomto roce se tyto výhody zrušily 

a snoubenci byli postaveni před problémem získání bytu či domu (11, str. 14).  

10. Migrace 

 Pokles sňatečnosti a vzrůst rozvodovosti můţe také ovlivnit migrace, 

která je způsobená nedostatkem vhodných pracovních příleţitostí 

nebo nespokojeností se zdejšími poměry (31). 

11. Dědičnost 

 Postoj k sňatkům a rozvodům je ovlivněn zkušenostmi z dětství. U dětí 

zvyklých ţít s jedním rodičem nebo v rodině, kde se preferuje nesezdané 

souţití, je velká pravděpodobnost, ţe budou v budoucnu taktéţ upřednostňovat 

tuto formu souţití. Stejné je to i u rozvodovosti. Děti z rozvedených rodin mají 

zvýšenou pravděpodobnost vlastního rozvodu. 

12. Náboženství 

 Vliv na stabilitu sňatku má i náboţenství. Katolíci a protestanti přistupují 

k rozvodu méně neţ lidé bez víry (17, str. 224). 

13. Prodloužení délky trvání soužití 

 Jak jsem se jiţ zmínila výše, trvání manţelství je taktéţ ovlivněno časem, 

který lidé stráví v manţelství, neţ zanikne úmrtím jednoho z manţelů. Lidé se 

doţívají vyššího věku, a tím se samozřejmě prodluţuje délka souţití.  

 V 17. století manţelství obvykle trvalo 17 let, zatímco o dvě století později se 

tato doba prodlouţila o 13 let, i toto můţe být jedním z faktorů, proč lidé více 

přistupují k rozvodům (17, str. 209-213). 
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14. Snadnost rozvodu 

 Nemalý vliv na vzrůst rozvodovosti má i novela zákona o rodině z roku 1998 

(viz zánik manţelství), která upravuje moţnosti rozvodu.  

Manţelé sami navrhnou podobu budoucích vzájemných vztahů. V tomto 

případě se jedná o manţelství, jeţ trvalo déle jak rok a manţelé spolu nejméně 

šest měsíců neţijí (14, str. 26). 

15. Věk vstupu do manželství 

 Mladí snoubenci (cca do 24 let) jsou pro vstup do manţelství mentálně 

nevyspělí. Jejich raný věk při vstupu do manţelství ovlivňuje jejich 

socioekonomické zařazení do společnosti (většinou nedostudují, nevybudují si 

kariéru).  

 V dnešní době je průměrný rok vstupu do manţelství u muţů 30, 2 let 

a u ţeny 27,3 let (přednášky L. Stašové). 

16. Venkov 

 Je dokázáno, ţe manţelé ţijící v městech se rozvádějí častěji neţ partneři 

z venkova (17, str. 224). Domnívám se, ţe je to pravděpodobně způsobeno 

rozdílným ţivotním stylem. Ve městech je více moţností navazovat nové 

známosti a věnovat se kultuře, zatímco na venkově vzhledem k sloţitější 

dopravní obsluţnosti věnují lidé větší podíl volného času péči o nemovitosti 

a jejich okolí.  

 

 Sňatečnost a rozvodovost samozřejmě ovlivňuje mnoho dalších faktorů, 

týkající se modernizace společnosti. Z důvodů, které jsem se snaţila nastínit, 

je uzavírání prvního sňatku odkládáno do vyššího věku, nebo je nahrazeno 

nesezdaným souţitím, jeţ se v dnešní společnosti stalo trendem. Klesající 

sňatečnost ovlivňuje právě rozvodovost, která oproti minulému století vzrostla, 

avšak díky nízké sňatečnosti v posledních deseti letech klesá s počtem 

sňatků).  

 Příčin rozvodu je mnoho, mezi nejčastěji uváděné důvody patří rozdílnost 

povah, názorů, zájmů, na straně muţů nevěra, alkoholismus a na straně ţen 

nevěra a neuváţený sňatek (14, str. 26). Úroveň rozvodovosti je taktéţ závislá 

na vzdělání manţelů. Z výzkumů vyplývá, ţe se častěji rozvádí partneři se 
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základním vzděláním nebo se středním bez maturity. Také je důleţité zmínit, 

ţe nejčastějšími navrhovateli rozvodu jsou ţeny (16, str. 45), které na rozdíl 

od muţů častěji zůstávají v nesezdaném souţití či jako singles a jen malé 

procento z nich přistupují k opakovanému manţelství. Narůstá počet rozvodů 

párů do 30 let věku.  

  

Graf č. 1 Počet sňatků a rozvodů v České republice  
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Zdroj: graf vytvořený na základě údajů ze Statistické ročenky České republice 2009 

(příloha č. 4) 

 

Graf č. 2 Hrubá míra sňatečnosti a rozvodovosti v České republice  
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Zdroj: graf vytvořený na základě údajů ze Statistické ročenky České republiky 2009 

(příloha č. 4) 
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 Hrubá míra sňatečnosti/rozvodovosti znamená počet sňatků/rozvodů 

na 1000 obyvatel středního stavu. 

 

 Ve srovnání se zeměmi Evropy patří Česká republika mezi státy s velmi 

nízkou sňatečností, dá se přirovnat k zemím, jako je Rakousko, Belgie, Norsko 

a Švédsko, kde největší pokles sňatečnosti proběhl v 70. a 80. letech 

a od té doby stagnuje. Co se týče rozvodovosti, Česká republika patří mezi 

státy s nejvyšším podílem manţelství zanikajících rozvodem, nyní přes 45%, 

tj. skoro kaţdé druhé manţelství končí rozvodem (14, str. 34, přednášky 

L. Stašové). 
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7. Srovnání míry sňatečnosti a rozvodovosti 

v okrese Ústí nad Orlicí s Českou republikou 

 

 

 Při porovnávání míry sňatečnosti a rozvodovosti v okrese Ústí nad Orlicí 

s Českou republikou jsem vycházela z hrubé míry těchto demografických 

údajů, tedy z počtu sňatků a rozvodů připadající na 1000 obyvatel, jelikoţ počet 

obyvatel se v průběhu let samozřejmě mění (příloha č. 3, 4). Mým cílem bylo 

zjistit, zda se okres drţí pod nebo naopak nad republikovým průměrem v této 

oblasti.  

 

Okres Ústí nad Orlicí 

V roce 1960 se stal okres Ústí nad Orlicí správním celkem vytvořený 

z bývalých okresů Lanškroun a Ústí nad Orlicí, z částí okresů Vysoké Mýto, 

Vamberk, Litomyšl a několika obcí z okresu Zábřeh. V roce 2002 se zrušily 

okresní úřady a nahradily se novými správními obvody obcí s rozšířenou 

působností (někdy nazývané jako malé okresy). Ovšem je potřeba zmínit, 

ţe dosavadní okresy nebyly zrušeny jako územní jednotky. Ty jsou nadále 

spolu s obcemi základem územního členění státu. Okresy lze tedy nadále 

pouţívat k identifikaci příslušnosti jednotlivých sídelních lokalit.  Je zřejmé, 

ţe současně územím okresů má svoji územní působnost vymezena řada 

specializovaných orgánů státní správy (33). 

 Ústeckoorlicko tvoří severovýchodní výběţek v Pardubickém kraji a jeho 

centrem je Ústí nad Orlicí. V rámci kraje sousedí s okresem Pardubice, Svitavy 

a Chrudim, dále pak hraničí s Olomouckým, Královéhradeckým krajem 

a Polskem. Okres Ústí nad Orlicí tvoří 115 obcí, z toho 10 měst a 1 městys 

(příloha č. 5). 

 

http://www.nuov.cz/informace-o-uzemne-spravnim-cleneni-ceske-republiky
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Obr. č. 1 Mapa pardubického kraje (31) 

 

Zdroj: databáze map a kartogramů Statistického úřadu České republiky, pobočky Pardubice 

 Se svou nadmořskou výškou od 239 m po 1424 m je okres velmi členitý, 

do jeho území zasahuje Orlická tabule, Ţitavská pahorkatina, Podorlická 

pahorkatina, Orlické hory Králický sněţník s Kladskou kotlinou a malá část 

Zábřeţská vrchovina.  Rozloha okresu činí 1267 km², počet obyvatel 139 138 

osob, z toho 70465 ţen. Hustota zalidnění je 110 osob na 1km² (29).  

 

 

 

7.1 Sňatečnost a rozvodovost v okrese Ústí nad Orlicí 

 

 Jak jsem se jiţ zmínila výše v předchozí kapitole, je územní působnost 

v okrese vymezena řadou specializovaných orgánů státní správy. Matriční 

úřady zastávají řadu činností např. týkající se uzavírání sňatků (přijímá doklady 
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k uzavírání manţelství, prohlášení o uţívání jednoho příjmení, vydává 

osvědčení o uzavření církevního sňatku, ţádosti o vydání vysvědčení o právní 

způsobilosti k uzavření manţelství v cizině, ţádosti o vysvědčení o právní 

způsobilosti k uzavření manţelství atd.), vydávání rodných a úmrtních listů, 

vede sbírku listin a matriční knihu narození, uzavření manţelství a úmrtí 

a přijímá ţádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů (příloha č. 6). 

V řízení o rozvodu manţelství rozhoduje příslušný soud, v jehoţ obvodu měli 

manţelé poslední společné bydliště v České republice, zde je v Ústí nad Orlicí.  

 Při získávání údajů potřebných pro mou bakalářskou práci jsem se obrátila 

na Okresní soud v Ústí nad Orlicí, jeţ mi nemohl poskytnout potřebné 

informace z důvodu ochrany osobních dat. Odkázal mě na Statistický úřad 

České republiky, na krajskou pobočku v Pardubicích. V případě matrik jsem 

oslovila všech patnáct matrik působících v okrese Ústí nad Orlicí, tj. Matriční 

úřad v Brandýse nad Orlicí, České Třebové, Chocni, Jablonném nad Orlicí, 

Králíkách, Lanškrouně, Letohradě, Ústí nad Orlicí, Vysokém Mýtě, Ţamberku, 

Červené Vodě, Dolním Dobrouči, Tatenicích, Výprachticích a Dolní Čermné 

(příloha č. 6).  

 Poloţila jsem otázku, kolik sňatků bylo od roku 1990 uzavřeno v jejich 

správním obvodě, přičemţ jsem chtěla zodpovědět i další podotázky (kolik 

z těchto uzavřených manţelství bylo cizinců, občanů narozených v ČR 

a smíšených). Pouze šest matričních úřadů mi odpovědělo. Úplné odpovědi 

jsem získala od tří matrik, částečnou od jedné a záporné odpovědi od dvou 

s odkazem na ochranu osobních dat snoubenců (v jednom případě mě 

pracovnice matričního úřadu telefonicky hrubě odbyla). Stejně jako v případě 

soudu mě odkazovali matriční úředníci na Statistický úřad České republiky, 

kam měsíčně odesílají souhrn veškerých údajů.  

 Vzhledem k tomu jsem tedy vycházela především ze statistických ročenek 

z období 1990 aţ 2008. Rok 2009 jsem nemohla do mé práce zahrnout 

z důvodu neukončeného období, které se vţdy uzavírá k 31. 12. a zveřejňuje 

v prvním čtvrtletí následujícího roku (bakalářskou práci jsem začala 

zpracovávat jiţ před touto uzávěrkou). 
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Graf č. 3 Počet sňatků a rozvodů okresu Ústí nad Orlicí  
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Zdroj: graf vytvořen na základě údajů ze Statistické ročenky okresu Ústí nad Orlicí 

2000 aţ 2009 (příloha č. 3) 

 

Graf č. 4 Hrubá míra sňatečnosti a rozvodovosti v okrese Ústí nad Orlicí  
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Zdroj: graf vytvořen na základě údajů ze Statistické ročenky okresu Ústí nad Orlicí 

2000 aţ 2009 (příloha č. 3) 

 

V případě České republiky jsem mapování sňatečnosti a rozvodovosti započala 

jiţ rokem 1990, ovšem u okresu Ústí nad Orlicí mi Statistický úřad 

České republiky, pobočka Pardubice poskytl tyto údaje aţ od roku 1991. 

 

Jak vyplývá z grafu č. 5, okres Ústí nad Orlicí se sice přibliţuje průměru 

České republiky, avšak v posledních deseti letech se drţí spíše pod průměrem. 

Předpokládám, ţe je to dáno především minusovým přírůstkem obyvatel, 
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který se hlavně vyznačuje odlivem mladých lidí za většími moţnostmi a lepšími 

pracovními nabídkami mimo region z důvodu vzrůstající nezaměstnaností 

(pokles prosperity průmyslu na Orlicko-ústecku). 

 

Graf č. 5 Porovnání hrubé míry sňatečnosti v okrese Ústí nad Orlicí s Českou republikou  
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Zdroj: graf vytvořen na základě údajů ze Statistické ročenky České republiky 2009 a okresu 

Ústí nad Orlicí 2000 aţ 2009 (příloha č. 3 a 4) 

 

Hrubá míra rozvodovosti v Orlicko-ústeckém regionu se dlouhodobě drţí 

pod republikovým průměrem.  

 

Graf č. 6 Porovnání hrubé míry rozvodovosti v okrese Ústí nad Orlicí 

s Českou republikou  
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Zdroj: graf vytvořen na základě údajů Statistické ročenky České republiky 2009 a Statistické 

ročenky okresu Ústí nad Orlicí 2000 aţ 2009 (příloha č. 3 a 4) 
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 Hodnoty z výše uvedeného grafu dle mého mínění odráţí fakt, ţe nízká 

rozvodovost je způsobena stejnými vlivy jako jiţ u zmíněné sňatečnosti. Navíc 

zde působí ţivotní styl venkova (více jak 50% obyvatel ţije ve venkovských 

obcích), jenţ preferuje konzervativnější způsob ţivota (28). 

 

 

7.2 Faktory způsobující podprůměrnou hodnotu míry 

sňatečnosti a rozvodovosti na Ústecku-orlicku ve srovnání 

s Českou republikou 

 

 Okres Ústí nad Orlicí je se svou rozlohou druhý největší v Pardubickém kraji, 

taktéţ je druhý i s počtem obyvatel, i přesto, ţe byl zaznamenán pokles 

celkového přírůstku obyvatel (v 1. pololetí 2009 celkový přírůstek byl -38 osob). 

Celkový přírůstek obyvatel je výsledkem úrovně přirozené měny a migračního 

salda (příloha č. 1). 

 Okres Ústí nad Orlicí má velké předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. 

Svou krásnou přírodou, příznivým klimatem a mnoţstvím příleţitostí 

pro koupání, je vhodný pro provozování vodních sportů, pěší turistiky, 

cykloturistiky a zimních sportů. K nejvíce turisticky atraktivním oblastem patří 

hlavně severní a východní část okresu (podhůří Orlických hor). V podhorských 

částech se rozvíjí agroturistika zaměřená na chov koní. Tento region se můţe 

pyšnit širokou škálou nabídek kulturních aktivit. K nevýznamnějším patří známé 

zříceniny hradů Lanšperk, Litice, Ţampach a historická jádra měst. Právě rozvoj 

cestovního ruchu by jinak této oblasti s problémovým vývojem ekonomiky mohl 

pomoci řešit ekonomickou situaci. 

 Z hlediska dopravy je v okrese rozvinutá především ţelezniční síť. 

Nejvýznamnějším dopravním uzlem je Česká Třebová. 

 Co se týče průmyslu, okres Ústí nad Orlicí má po okrese Pardubice 

nejrozsáhlejší průmyslovou základnu v kraji. Průmysl zde není orientován 

jednostranně, výroba je zaměřena hlavně na elektrotechniku, stroje, zařízení 

a textil. Avšak v poslední době význam textilu pokles. Díky rozsáhlému 

průmyslu měl okres téměř po celá 90. léta poměrně nízkou nezaměstnanost, 
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ke zhoršení došlo aţ v roce 1999, kdy se počet nezaměstnaných vyšplhal 

aţ 6500. Další léta sice počet nezaměstnaných klesl, nicméně počet volných 

pracovních míst klesl pod 1000. K 31. 12. 2008 byla hrubá míra 

nezaměstnanosti v okrese 6,13%, coţ je nadrepublikový průměr (4,4%). 

Nejproblematičtějším územím se stalo Králicko, které se řadí mezi území 

s nepříznivým demografickým vývojem (29, příloha č. 2).  

 Do území s velmi nepříznivým a mírně nepříznivým demografickým vývojem 

patří převáţná většina okresu. Toto území je charakterizováno výrazným 

úbytkem obyvatel stěhováním, podprůměrným podílem dětí do 14 let 

a nadprůměrným podílem osob starších 65 let (26). Je to z části dáno faktem, 

ţe okres Ústí nad Orlicí je zařazen do regionu převáţně venkovského, kde více 

jak 50% obyvatel ţije ve venkovském prostoru, který s sebou přináší mnoho 

nevýhod způsobující odliv mladých lidí. Mezi handicapy venkova patří špatná 

dostupnost sluţeb (školství, zdravotnictví, sociální péče, kulturní a sportovní 

zařízení), nedostatečné vybavení obcí (matriční či stavební úřad, pošta), větší 

vzdálenost od větších center, vysoká míra nezaměstnanosti (převaţuje 

zemědělství, které v současnosti není díky zahraničnímu exportu tolik 

produktivní) a problematické dojíţdění do zaměstnání (28). 

 V oblasti bytové výstavby se města v okrese zaměřila především 

na rekonstrukce panelových domů a technické infrastruktury pro výstavbu 

rodinných domů. Zlepšit podmínky bydlení mladým rodinám měly menší 

sociální byty. Avšak v posledních osmi letech údaje ze statistického úřadu 

poukazují na nedostatek bytů např. v roce 2008 připadalo na 1000 obyvatel 

3,3 bytů (24).  

  

 Stejně tak jako v České republice, i v okrese Ústí nad Orlicí převládá trend 

odkládání sňatků do vyššího věku partnerů, nastal pokles sňatků a významně 

začal růst počet nesezdaných souţití. Na vývoj počtu sňatků v okrese působí 

celá řada vlivů (viz kapitola Sňatečnost a rozvodovost v ČR). S rostoucí 

nezaměstnaností se zvyšuje odliv obyvatel za pracovními nabídkami a lepšími 

moţnostmi. Za posledních osm let zaznamenal tento region nulový 

aţ minusový celkový přírůstek. Počet uzavřených manţelství nepříznivě 

http://www.pardubice.czso.cz/xe/edicniplan.nsf/p/13-5307-06
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ovlivňuje také nedostatečná bytová výstavba, kdy na 1000 obyvatel připadá 

3,3 bytů.  

 Stoupající počet nesezdaných souţití můţeme vysvětlit stejně jako v případě 

České republiky větší moţností studia, emancipací, participací ţen na trhu 

práce a s tím spojenou individualizací a příbytkem ţen na sňatkovém trhu. 

V okrese je téměř o dva tisíce ţen více neţ muţů, coţ způsobuje omezený 

výběr vhodného potenciálního partnera. Rozvodovost v rámci regionu 

je ovlivněna především jiţ zmíněnou nezaměstnaností a rostoucí ekonomickou 

nezávislostí ţen, rozšířením antikoncepce, ale i náboţenstvím a postavením 

venkova. Podle výzkumů katolíci a protestanti přistupují k rozvodu méně 

neţ lidé bez vyznání. Nejpevnější manţelství jsou u lidí s ţidovským vyznáním.  

 Stejně jako náboţenství, tak i venkov působí na stabilitu manţelského svazku. 

Jak se zmiňuji výše, je to pravděpodobně dáno rozdílným ţivotním stylem 

ve městech způsobený většími moţnostmi a dostupností. Lidé na vesnicích 

jsou vázáni tradicemi a preferují usedlejší způsob ţivota (24, 30). 
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8. Závěr 

 

 Rodina zaloţená manţelstvím, jeţ je povaţována za základní prvek 

společnosti, je v současnosti velmi diskutabilní téma. Sociologové polemizují 

o nastávající krizi rodiny, která se nejdříve projevuje ve sňatečnosti 

a rozvodovosti. Partneři vstupují do manţelského svazku ve vyšším věku 

neţ dříve nebo naopak preferují nesezdané souţití. Proč tomu tak je, můţeme 

vysledovat z mnoha faktorů. Mým cílem v této práci bylo tedy nejdříve poukázat 

na vývoj těchto demografických jevů a nalézt vlivy, jeţ na ně působí.   

 V České republice stejně jako v západní civilizaci tento trend ovlivněný 

zejména demokratizací, ekonomickou situací, emancipací ţen a individualizací 

vzrůstá, ovšem v kaţdém kraji naší země k partnerskému souţití přistupují 

jinak, proto jsem si vybrala okres Ústí nad Orlicí, ve kterém ţiji. Snaţila jsem se 

porovnat míru sňatečnosti a rozvodovosti regionu s republikovým průměrem, 

který se podle grafů ukázal jako podprůměrný, a vysvětlit důvody, proč v tomto 

okrese je tak nízký počet sňatků i rozvodů. 

 Ve snaze získat co nejvíce informací a podkladů jsem oslovila všechny 

matriční úřady v okrese. Kvůli dostupnosti jsem zvolila internetový způsob 

komunikace. Přes opětovnou ţádost mi naprostá většina dotázaných odpověď 

nezaslala, ve výjimečných případech odkázala na Statistický úřad 

České republiky, pobočku Pardubice. Přesto i tento nezájem byl uţitečnou 

zpětnou vazbou, ze které pro mne vyplývá potřeba zpřístupnění těchto 

informací na městských úřadech pro laickou veřejnost. 

 Faktorů ovlivňující vývojové tendence těchto fenoménů je široká škála. 

V mé práci jsem vybrala a stručně vysvětlila pouze ty, podle mého názoru, 

nejdůleţitější a nejvíce sledované. Při podrobnější studii by bylo samozřejmě 

moţné vycházet i z dostupnosti mateřských, základních a středních škol, 

zdravotních zařízení, moţnosti dopravy nebo kriminality vyskytující se v daném 

regionu, avšak tato podrobná analýza by byla vhodná pro větší práci. 

 Rodina jako základní „stavební kámen“ společnosti je pro lidstvo a stát velmi 

potřebná. Proto je důleţité více se zabývat problémem upadající, ale i přesto 
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stále převládající, tradiční rodiny a s tím spojené sňatečnosti a rozvodovosti, 

pokud nechceme vytvořit individualistické společenství plné hedonismu. 
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Příloha č. 1  

 

Vybrané odborné termíny 

 

Diverzifikace   rozčlenění 

Endogamie  pravidlo přikazující vybírat si partnera mezi členy 

vlastní skupiny 

Exogamie   pravidlo výměny partnerů mezi skupinami 

Familiarismus  zvýšená orientace na rodinu  

Hédonismus    cílem jednání je rozkoš a slast 

Homosexuální vztahy  vztah osob stejného pohlaví 

Matrilokální r. s.  manţel následuje manţelku do jejího sídla 

Matrimoniální    rodina zaloţená manţelstvím   

Migrace  stěhování (pohyb osob v geografickém 

nebo sociálním prostoru spojený se změnou místa 

pobytu) 

Migrační saldo  rozdíl mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých 

Neolokální rodina  nová rodina bydlící v nové domácnosti, na novém 

místě 

Neúplná rodina  rodina bez jednoho či obou rodičů nebo tvořená 

svobodnou matkou a dítětem 

Opakované manželství  

Patrilokální r. s.  manţelka následuje manţela do jeho sídla 

Patrimoniální   „vrchnostenský, panský“ 

Participace   podílení se 

Singles   lidé ţijící v nesezdaném souţití 

Solitér  svobodná osoba nevyţadující přítomnost druhých 

osob 

Úplná rodina   sloţená z obou rodičů a dítěte   
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Příloha č. 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistická ročenka Pardubického kraje - 2009     

TRH 
PRÁCE        

LABOUR 
MARKET 

         

6-18. Míra registrované nezaměstnanosti, neumístění uchazeči o zaměstnání  
         a volná pracovní místa podle okresů k 31. 12. 2008 

         Registered unemployment rate, registered job applicants and vacancies: by district,  
         31 December 2008 
Pramen: Ministerstvo práce a 
sociálních věcí ČR Source: Ministry of Labour and Social Affairs of the CR 

Kraj, okresy 
 

Region, 
districts 

Míra registrované 
nezaměstnanosti 

(%)  
 

Registered 
unemployment  

rate (%) 

Neumístění uchazeči o zaměstnání           Job applicants      

Volná 
pracovní 

místa 
 

Vacancies 

celkem 
 

Total 

z toho 

ţeny 
 

Females 

absolventi 
škol 

a mladiství 
Graduates 

and 
juveniles 

občané se  
zdravotním 
postiţením 
Handicapp
ed citizens 

dosaţitelní 
uchazeči o  
zaměstnání 

Job  
applicants  
available 

částečně  
nezaměstnaní 

Partly 
unemployed 

Pardubický 
kraj 5,95  16 998  8 644  1 355  3 486  16 334  1 232  3 654  

Chrudim 6,57  3 618  1 801  288  792  3 477  232  893  

Pardubice 3,93  3 952  1 996  373  695  3 801  239  1 514  

Svitavy 8,84  4 768  2 460  328  977  4 624  404  730  

Ústí nad 
Orlicí 6,13  4 660  2 387  366  1 022  4 432  357  517  
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Příloha č. 3 

 

Tab. 8.4.          
okres Ústí nad Orlicí - 
CZ0534                   

  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Stav obyvatel k 1.7. 
137 
193  

137 
855  

138 
256  

138 
692  

138 
931  

138 
962  

139 
069  

139 
171  

139 
346  

Muţi 67 102  67 472  67 655  67 968  68 044  68 158  68 274  68 369  
68 

392  

Ţeny 70 091  70 383  70 601  70 724  70 887  70 804  70 795  70 802  
70 

954  

Stav obyvatel k 31.12. 
137 
447  

138 
077  

138 
423  

138 
781  

138 
933  

139 
012  

139 
127  

139 
324  

139 
342  

Muţi 67 244  67 557  67 760  67 973  68 124  68 208  68 314  68 399  
68 

385  

Ţeny 70 203  70 520  70 663  70 808  70 809  70 804  70 813  70 925  
70 

957  

  0 - 14 roků 30 237  29 585  28 876  28 113  27 415  26 807  26 297  25 851  
25 

396  

15 - 64 roků 90 147  91 342  92 253  93 077  93 696  94 134  94 585  95 102  
95 

420  

65 + roků 17 063  17 150  17 294  17 591  17 822  18 071  18 245  18 371  
18 

526  

Index stáří 
1)
 56,4  58,0  59,9  62,6  65,0  67,4  69,4  71,1  72,9  

Průměrný věk 35,6  35,7  35,8  36,0  36,3  36,6  36,8  37,1  37,4  

Sňatky 915  986  863  813  734  748  725  740  696  

Na 1 000 obyvatel 6,7  7,2  6,2  5,9  5,3  5,4  5,2  5,3  5,0  

Rozvody 360  361  387  394  394  387  372  357  332  

Na 1 000 obyvatel 2,6  2,6  2,8  2,8  2,8  2,8  2,7  2,6  2,4  

Na 100 sňatků 39,3  36,6  44,8  48,5  53,7  51,7  51,3  48,2  47,7  

Přírůstek (úbytek)                    

celkový 378  630  346  358  152  79  115  197  18  

přirozený 290  383  188  149  -73  -52  -42  34  -59  

stěhováním 88  247  158  209  225  131  157  163  77  
Přírůstek (úbytek) na 1000 
obyvatel                   

celkový 2,8  4,6  2,5  2,6  1,1  0,6  0,8  1,4  0,1  

přirozený 2,1  2,8  1,4  1,1  -0,5  -0,4  -0,3  0,2  -0,4  

stěhováním 0,6  1,8  1,1  1,5  1,6  0,9  1,1  1,2  0,6  
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Příloha č. 3 

 

Tab. 8.4.           

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Počet obcí   116  116  116  115  115  115  115  115  115  

Stav obyvatel k 1.7. 
138 
273  

138 
132  

137 
673  

137 
814  

137 
660  

137 
647  

137 
635  

138 
304  

139 
122  

v tom: muţi 
67 

875  
67 

934  
67 

720  
67 

811  
67 

593  
67 

764  
67 

770  
68 

106  
68 

657  

 ţeny 
70 

398  
70 

198  
69 

953  
70 

003  
70 

067  
69 

883  
69 

865  
70 

198  
70 

465  

Stav obyvatel k 31.12. 
138 
221  

137 
794  

137 
718  

137 
660  

137 
671  

137 
598  

137 
840  

138 
858  

139 
381  

Sňatky  705  695  653  595  610  681  717  744  658  

Sňatky na 1 000 obyvatel 5,1  5,0  4,7  4,3  4,4  4,9  5,2  5,4  4,7  

Rozvody  367  325  388  408  393  422  353  341  277  

Rozvody na 1 000 obyvatel 2,7  2,4  2,8  3,0  2,9  3,1  2,6  2,5  2,0  

Rozvody na 100 sňatků 52,1  46,8  59,4  68,6  64,4  62,0  49,2  45,8  42,1  

Přírůstek 
celkový  -41  -465  -76  -58  11  -73  242  1 018  523  

Přírůstek na 1 000 obyvatel:                   

 celkový -0,3  -3,4  -0,6  -0,4  0,1  -0,5  1,8  7,4  3,8  

 přirozený -0,1  0,5  -0,1  -0,4  0,3  0,5  1,5  1,3  2,0  

 stěhováním -0,2  -3,9  -0,4  -0,0  -0,2  -1,0  0,2  6,1  1,7  
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Příloha č. 4 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

OBYVATELSTVO        

4-1. Pohyb obyvatelstva        

Population and vital 
statistics       

Rok 
Střední stav 
obyvatelstva 

z toho 
ţeny 

Sňatky Rozvody 
Přirozený 
přírůstek/ 

úbytek 

Přírůstek/ 
úbytek 

stěhováním
1) 

 
Sňatky Rozvody 

Přirozený  
přírůstek/ 
/úbytek 

Year 
Mid-year 

population 
incl.: 

Females 
Marriages Divorces 

Natural 
increase/ 
decrease 

Net 
 migration

1) 
 

Marriages Divorces 
Natural  

increase/ 
/decrease 

Na 1000 obyvatel 

1990 10 362 740  5 326 254  90 953  32 055  1 398  624  8,8  3,1  0,1  

1991 10 308 682  5 305 080  71 973  29 366  5 064  2 876  7,0  2,9  0,5  

1992 10 317 807  5 308 578  74 060  28 572  1 368  11 781  7,2  2,8  0,1  

1993 10 330 607  5 313 657  66 033  30 227  2 840  5 476  6,4  2,9  0,3  

1994 10 336 162  5 314 754  58 440  30 939  -10 794  9 942  5,7  3,0  -1,0  

1995 10 330 759  5 310 596  54 956  31 135  -21 816  9 999  5,3  3,0  -2,1  

1996 10 315 353  5 300 686  53 896  33 113  -22 336  10 129  5,2  3,2  -2,2  

1997 10 303 642  5 293 111  57 804  32 465  -22 087  12 075  5,6  3,2  -2,1  

1998 10 294 943  5 287 463  55 027  32 363  -18 992  9 488  5,3  3,1  -1,8  

1999 10 282 784  5 279 961  53 523  23 657  -20 297  8 774  5,2  2,3  -2,0  

2000 10 272 503  5 273 177  55 321  29 704  -18 091  6 539  5,4  2,9  -1,8  

2001 10 224 192  5 245 241  52 374  31 586  -17 040  -8 551  5,1  3,1  -1,7  

2002 10 200 774  5 236 176  52 732  31 758  -15 457  12 290  5,2  3,1  -1,5  

2003 10 201 651  5 233 462  48 943  32 824  -17 603  25 789  4,8  3,2  -1,7  

2004 10 206 923  5 235 193  51 447  33 060  -9 513  18 635  5,0  3,2  -0,9  

2005 10 234 092  5 242 653  51 829  31 288  -5 727  36 229  5,1  3,1  -0,6  

2006 10 266 646  5 253 606  52 860  31 415  1 390  34 720  5,1  3,1  0,1  

2007 10 322 689  5 274 588  57 157  31 129  9 996  83 945  5,5  3,0  1,0  

2008 10 429 692  5 316 360  52 457  31 300  14 622  71 790  5,0  3,0  1,4  
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Příloha č. 5 
 
 

Okres Ústí nad Orlicí 

Obce s rozšířenou působností: 

Česká Třebová  Králíky  Lanškroun  Ústí nad Orlicí  Vysoké Mýto  Ţamberk   

Obce s pověřeným obecním úřadem: 

Choceň  Jablonné nad Orlicí  Letohrad   

Obce: 

Albrechtice  Anenská Studánka  Běstovice  Bošín  Brandýs nad Orlicí  Bučina  
Bystřec  Cotkytle  Čenkovice  Červená Voda  Česká Rybná  České Heřmanice  
České Libchavy  České Petrovice  Damníkov  Dlouhá Třebová  Dlouhoňovice  
Dobříkov  Dolní Čermná  Dolní Dobrouč  Dolní Morava  Dţbánov  Hejnice  
Helvíkovice  Hnátnice  Horní Čermná  Horní Heřmanice  Horní Třešňovec  
Hrádek  Hrušová  Jamné nad Orlicí  Javorník  Jehnědí  Kameničná  Klášterec 
nad Orlicí  Koldín  Kosořín  Krasíkov  Kunvald  Leština  Libecina  Libchavy  
Lichkov  Líšnice  Lubník  Lukavice  Luková  Mistrovice  Mladkov  Mostek  
Nasavrky  Nekoř  Nové Hrady  Orlické Podhůří  Orličky  Ostrov  Oucmanice  
Pastviny  Petrovice  Písečná  Plchovice  Podlesí  Přívrat  Pustina  Radhošť  
Rudoltice  Rybník  Řepníky  Řetová  Řetůvka  Sázava  Seč  Semanín  
Skořenice  Slatina  Sobkovice  Sopotnice  Sruby  Stradouň  Stráţná  Studené  
Sudislav nad Orlicí  Sudslava  Svatý Jiří  Šedivec  Tatenice  Těchonín  Tisová  
Trpík  Třebovice  Týnišťko  Újezd u Chocně  Velká Skrovnice  Verměřovice  
Vinary  Voděrady  Vraclav  Vračovice-Orlov  Výprachtice  Zádolí  Záchlumí  
Zálší  Zámrsk  Zářecká Lhota  Ţampach  Ţichlínek   
 

Úřady se sídlem v okrese Ústí nad Orlicí: 

 Agentury pro zemědělství a venkov 
 Celní úřady 
 Exekutorské úřady 
 Finanční úřady 
 Investiční odbory městských úřadů 
 Katastrální úřady - pracoviště 
 Kontaktní místa státní sociální podpory 
 Krajské hygienické stanice - územní pracoviště 
 Krajské veterinární správy - inspektoráty 
 Majetkoprávní odbory městských úřadů 
 Matriční úřady 
 Městské a obecní úřady 
 Obecní ţivnostenské úřady městských úřadů 
 Odbory dopravně-správních agend městských úřadů 

http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/580031
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/580481
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/580511
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/579891
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/581186
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/581259
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/580350
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/580376
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/580538
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/547981
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/573426
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/553760
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/548006
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/579947
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/579963
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/579971
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/579980
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/579998
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/580015
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/580023
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/580040
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Příloha č. 5 

 Odbory sociálních věcí a zdravotnictví městských úřadů 
 Odbory školství městských úřadů 
 Odbory ţivotního prostředí městských úřadů 
 Okresní soudy 
 Okresní správy sociálního zabezpečení 
 Okresní státní zastupitelství 
 Ostatní odbory městských a obecních úřadů 
 Pozemkové úřady 
 Pozemkový fond ČR - územní pracoviště 
 Stavební úřady městských úřadů 
 Státní oblastní archivy 
 Státní okresní archivy 
 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - územní pracoviště, 
odbory Odloučené pracoviště 

 Úřady práce 
 Úřady práce - DiP 
 Zdravotní ústavy - pracoviště 
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Příloha č. 6 
 

Matriční úřady se sídlem v okrese Ústí nad Orlicí 

 Městský úřad Brandýs nad Orlicí - Matrika 
 Městský úřad Česká Třebová - Odbor správní 
 Městský úřad Choceň - Matrika 
 Městský úřad Jablonné nad Orlicí - Matrika 
 Městský úřad Králíky - Matrika 
 Městský úřad Lanškroun - Odbor vnitřních věcí, matrika 
 Městský úřad Letohrad - Matrika 
 Městský úřad Ústí nad Orlicí - Správní odbor 
 Městský úřad Vysoké Mýto - Odbor dopravních a občanských agend 
 Městský úřad Ţamberk - Oddělení správní 
 Obecní úřad Červená Voda - Matrika 
 Obecní úřad Dolní Dobrouč - Matrika 
 Obecní úřad Tatenice - Matrika 
 Obecní úřad Výprachtice - Matrika 
 Úřad městyse Dolní Čermná - Matrika 

 

Činnosti tohoto druhu úřadu:  

 Přijímá doklady k uzavření manţelství 
 Přijímá nalezené občanské průkazy a další potvrzení, občanské průkazy 
zemřelého 

 Přijímá občanské průkazy do úschovy 
 Přijímá oznámení o narození dítěte a provádí zápis do knihy narození 
 Přijímá oznámení o úmrtí a provádí zápis do knihy úmrtí 
 Přijímá oznámení o uţívání české podoby cizojazyčného jména 
 Přijímá oznámení o znovu přijetí předchozího příjmení po rozvodu 
 Přijímá oznámení týkající se občanského průkazu, v daných případech přijímá 
občanský průkaz, vyzývá k vyzvednutí občanského průkazu 

 Přijímá prohlášení o uţívání dvou jmen 
 Přijímá prohlášení o uţívání pouze jednoho příjmení 
 Přijímá prohlášení o volbě druhého jména 
 Přijímá protokoly o uzavření církevního sňatku 
 Přijímá souhlasné prohlášení osvojitelů o zvolení jména pro osvojence 
 Přijímá ţádosti o nahlédnutí do matriční knihy, vystavení matričního dokladu 
a vydává výpisy z matrik (rodné, oddací, umrtí listy) 

 Přijímá ţádosti o provedení zápisu příjmení ţeny do matriční knihy 
 Přijímá ţádosti o uzavření manţelství, zajišťuje svatební obřad 
 Přijímá ţádosti o vydání matričních dokladů (rodného, oddacího, úmrtního 
listu) 

 Přijímá ţádosti o vydání občanského průkazu 
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Příloha č. 6 

 

 Přijímá ţádosti o vydání osvědčení a potvrzení o státním občanství 
České republiky 

 Přijímá ţádosti o vydání osvědčení o splnění poţadavků zákona o rodině 
pro uzavření církevního sňatku 

 Přijímá ţádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů 
 Přijímá ţádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření 
manţelství v cizině 

 Přijímá ţádosti o vystavení osvědčení o státním občanství při vydání prvního 
občanského průkazu 

 Přijímá ţádosti o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manţelství 
 Přijímá ţádosti o zápis do zvláštní matriky 
 Přijímá ţádosti o zápis narození, uzavření manţelství, úmrtí státních občanů 
ČR do zvláštní matriky v Brně 

 Přijímá ţádosti o zápis příjmení v matriční knize v muţském tvaru 
 Přijímá ţádosti o změnu jména nebo příjmení 
 Přijímá ţádosti o změnu příjmení za trvání manţelství 
 Provádí zápisy do knihy manţelství 
 Provádí zápisy o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů 
 V daných případech zadrţuje občanský průkaz 
 Vede sbírku listin a matriční knihy narození, uzavření manţelství a úmrtí 
 Vydává občanský průkaz 
 Vydává oddací listy 
 Vydává osvědčení a potvrzení o státním občanství České republiky a zjišťuje 
státní občanství České republiky 

 Vydává osvědčení pro uzavření církevního sňatku 
 Vydává potvrzení o občanském průkazu 
 Vydává potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize 
 Vydává rodné listy 
 Vydává úmrtní listy 
 Vydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manţelství v cizině 

 
 

http://www.statnisprava.cz/rstsp/agendy.nsf/i/00681
http://www.statnisprava.cz/rstsp/agendy.nsf/i/00681
http://www.statnisprava.cz/rstsp/agendy.nsf/i/00669
http://www.statnisprava.cz/rstsp/agendy.nsf/i/00669
http://www.statnisprava.cz/rstsp/agendy.nsf/i/00651
http://www.statnisprava.cz/rstsp/agendy.nsf/i/01015
http://www.statnisprava.cz/rstsp/agendy.nsf/i/01015
http://www.statnisprava.cz/rstsp/agendy.nsf/i/00995
http://www.statnisprava.cz/rstsp/agendy.nsf/i/00995
http://www.statnisprava.cz/rstsp/agendy.nsf/i/00671
http://www.statnisprava.cz/rstsp/agendy.nsf/i/01014
http://www.statnisprava.cz/rstsp/agendy.nsf/i/00692
http://www.statnisprava.cz/rstsp/agendy.nsf/i/00692
http://www.statnisprava.cz/rstsp/agendy.nsf/i/01020
http://www.statnisprava.cz/rstsp/agendy.nsf/i/01023
http://www.statnisprava.cz/rstsp/agendy.nsf/i/01024
http://www.statnisprava.cz/rstsp/agendy.nsf/i/01007
http://www.statnisprava.cz/rstsp/agendy.nsf/i/01003
http://www.statnisprava.cz/rstsp/agendy.nsf/i/01000
http://www.statnisprava.cz/rstsp/agendy.nsf/i/01011
http://www.statnisprava.cz/rstsp/agendy.nsf/i/00676
http://www.statnisprava.cz/rstsp/agendy.nsf/i/01012
http://www.statnisprava.cz/rstsp/agendy.nsf/i/00680
http://www.statnisprava.cz/rstsp/agendy.nsf/i/00680
http://www.statnisprava.cz/rstsp/agendy.nsf/i/01005
http://www.statnisprava.cz/rstsp/agendy.nsf/i/00996
http://www.statnisprava.cz/rstsp/agendy.nsf/i/00663
http://www.statnisprava.cz/rstsp/agendy.nsf/i/01010
http://www.statnisprava.cz/rstsp/agendy.nsf/i/01013
http://www.statnisprava.cz/rstsp/agendy.nsf/i/01016

