
Restaurace, šaty, výzdoba, fotograf. Zajištění těchto 

náležitostí je dobře známo většině párů, které se chystají 

vstoupit do svazku manželského. Někteří však při 

hektickém plánování zapomínají na jednu podstatnou 

věc, a sice zařídit si oddávajícího. Stává se tak, že 

snoubenci zamíří na matriku až úplně naposledy. Tato 

návštěva pro ně ale může mít hořkou příchuť, protože 

kapacity oddávajících prostě matrikám občas nestačí. 

První cesta snoubenců musí vždy vést na matriku 

  

 

 

 

 

 

 

Páry chtějí být originální a sňatek tedy uzavírají i jinde než v obřadních síních? 
Ano, je tomu tak. Při plánování svého velkého dne jsou snoubenci vedeni touhou, aby byl něčím 

nezapomenutelný. Obřady se ve větší míře z obřadních síní přesunuly na jiná místa jako zámky, altány, 

areály penzionů a hotelů, ale také soukromé zahrady a další.  

Předpokládám, že volba venkovních míst s sebou ale může nést i mnohá úskalí. 
Při výběru by se měla vzít na vědomí přítomnost zázemí pro případ nepříznivého počasí, snoubenci 

bohužel nemyslí ani na to, že zrovna jim by mohl foukat silný vítr. V dešti jsou venkovní obřady téměř 

nemožné, pokud někde poblíž nestojí party stan či jiné zastřešení. Matrikářky zodpovídají za 

slavnostní průběh obřadu, ale jen do míry, která je možná. 

Zmínila jste déšť. Jak tedy oddávající postupuje, když začne pršet? 
Ve chvíli, kdy se spustí déšť, se obřad přerušuje nebo rychle ukončuje. Zažila jsem obřad, kdy si 

snoubenci prosadili, že budou venku. Majitel zahrady rozdal všem deštníky a v konečném důsledku to 

vypadalo jako při demonstraci na náměstí. Na fotkách byly zachyceny převážně deštníky, hosté neviděli 

na hlavní aktéry, protokol o uzavření manželství zmokl. Co je na tom slavnostního? Byl to stres pro 

všechny. Nevěsta nakonec přiznala, že by si to lépe užila v suchu vnitřního prostoru. 

Na co dalšího musejí páry při venkovní svatbě pomyslet? 
Pokud jsou obřady organizovány poblíž veřejných komunikací, pak hluk silničního provozu znemožní 

naplno si užít slova, která oddávající míří ke snoubencům. Proslov je základem sňatečného obřadu, ale 

pokud do něj vstupuje hluk, pak je to jen pár útržků vět. Také různé přírodní mýtiny nebo louky poblíž 

polí jsou vyhledávané. Avšak pokud někteří hosté trpí alergiemi na pyl, prach nebo trávy, problém je 

na světě. Také polední nebo odpolední slunce bývá velmi úporné a ne každý to zvládne. Klátící se host 

k zemi, pokud se pak probere a není zraněný, není taková katastrofa. Ale co když se tohle stane 

snoubencům nebo oddávajícímu? 

Pojďme se nyní vrátit na samý začátek plánování svatby. Co by měli snoubenci učinit 

nejdříve? 

První cesta musí vést na matriku se žádostí o termín k uzavření manželství, ten lze sjednat 

i telefonicky. Jakmile se pár rozhodne, kde a kdy by chtěl uspořádat svatební obřad, měl by zjistit 

podmínky, které pronajímatel areálu, zámku či restaurace má, zamluvit si místo. Na matrice si poté 

dohodnou dobu, dokdy vyplní náležité formuláře, uhradí poplatky a teprve pak by měli snoubenci začít 

tisknout pozvánky a zajišťovat další náležitosti vázané na datum a čas. 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93530&idc=6501147&ids=4494&idp=91011&url=https%3A%2F%2Fwww.vaprio.cz%2F%3Futm_source%3Dassetmedia%26utm_medium%3Dlink%26utm_campaign%3Ddenik
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93124&idc=6501147&ids=3243&idp=90126&url=http%3A%2F%2Fwww.pamatkyziji.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93259&idc=6501147&ids=3227&idp=87503&url=https%3A%2F%2Fwww.alukov.cz%2Fzastreseni-terasy%2F
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https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92988&idc=6501147&ids=407&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F


Stává se, že snoubenci přicházejí na matriku, jak se lidově říká, s křížkem po funuse? 
Ano, i to se bohužel děje. Osvěta mezi snoubenci chybí, svatební přípravy zaberou spoustu času i peněz. 

Pokud nejdříve vyhledají a rezervují místo, zajistí restauraci nebo fotografa a pak teprve přichází na 

matriku a ptají se po oddávajícím, mohou být nepříjemné překvapeni zápornou reakcí matričního úřadu, 

který právě z kapacitních důvodů vykonání obřadu odmítne.  

Co přesně znamená termín svatba venku, v terénu? 
Místem pro konání obřadů je místo, které stanovila rada obce v určeném čase. Všechny ostatní obřady 

podléhají povolení uzavřít manželství na jiném vhodném místě v rámci matričního obvodu matriky. Jsou 

to tedy místa mimo toto místo, různé sportovní areály, restaurace, zámky, louky. Tato místa si ale musejí 

snoubenci na vlastní náklady uzpůsobit slavnostnímu aktu, tedy je nutný obřadní stůl, ideálně 

zastřešený, nějaké židle alespoň pro nejstarší hosty. Pokud jsou to místa dnes již obvyklá, je vše na 

pronajímateli, který se snoubenci sepíše smlouvu nebo dohodu o poskytnutých službách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://opavsky.denik.cz/zpravy_region/hana-kazimirska-prvni-cesta-snoubencu-musi-vzdy-vest-

na-matriku-20190311.html - výňatek ze článku 
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