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ÚVOD 

 

 

 

 
 

 

„…a kroužek na Tvém prstě 
je zlatá stužka, jíž se váže 

jmelí křehkých ratolestí, 
abychom nepoztráceli své štěstí.“ 

 
Jaroslav Seifert 

 

 
 

Z citátu Jaroslava Seiferta můžeme soudit, že vstup do manželství je po staletí 

významnou životní událostí. Základním úkolem manželství bylo od pradávna založení 

rodiny a spojení majetku. Rozdílnost v možnostech mezi dnešními snoubenci a páry 

v 19. století jsou obrovské. Jen těžko by si mohli snoubenci v polovině 20. století 

představit „pohádkovou“ svatbu na některém ze zámků a hradů. Civilní sňatky se směly 

uzavírat pouze na národním výboru. Mnohé se však změnilo s příchodem sametové 

revoluce. Páry si dnes mohou vybrat z široké škály míst pro konání svatebního obřadu, 

dokonce i celé svatby a splnit si tak sen o dokonalé svatbě dle svých představ a přání. 

 

Tato bakalářská práce se zabývá svatbami a svatebními službami na území Plzeňského 

kraje. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí: teoretická část a praktická část. 

V teoretické části je popsán rozbor odborné literatury a dalších zdrojů, terminologie 

důležitých pojmů použitých v bakalářské práci a metodický postup pro zpracování 

práce. V praktické části jsou popisovány služby svatebních agentur a salonů, které 

poskytují svatební služby na území Plzeňského kraje. Dále jsou popisovány atraktivní 

lokality k pořádání svatebních obřadů. Na tyto charakteristiky jsou dále aplikovány 

výsledky dotazníkového šetření o přáních a představách o svatbě a svatebním dni 

snoubenců a mladých lidí v Plzeňském kraji. Dotazník, který vznikl pro účely této práce 

je součástí přílohy. 

Důvodem výběru tématu bakalářské práce byl především osobní zájem o svatební 

tématiku. Motivací pro její kvalitní zpracování byla vize vlastního podnikání  

ve svatebních službách. 
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1 VYMEZENÍ CÍLŮ PRÁCE A ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

1.1 Cíle práce 

 

 

Pro zpracování této bakalářské práce byly stanoveny dva hlavní cíle. Prvním hlavním 

cílem bylo popsání přání a představ snoubenců a mladých obyvatel Plzeňského kraje  

o vlastní svatbě, a především o výběru svatební lokality. Dílčími cíli pro splnění 

hlavního cíle bylo vytvoření databáze poskytovatelů svatebních služeb na území 

Plzeňského kraje a databáze atraktivních svatebních lokalit v Plzeňském kraji mimo 

budovy radnic. 

 

Pro zpracování druhého hlavního cíle je využita databáze atraktivních svatebních lokalit 

v Plzeňském kraji mimo budovy radnic a bylo zjišťováno, zda se od roku 2000 do roku 

2015 zvyšuje zájem o uzavírání sňatků na vybraných atraktivních místech. 

Dílčím cílem je dále kartografické zobrazení rozmístění poskytovatelů svatebních 

služeb v Plzeňském kraji, stejně tak rozmístění atraktivních lokalit pro uzavírání sňatků. 

 

Závěrem je provedena syntéza zpracovaných údajů a vyhodnocena „ideální“ místa  

pro konání svatebního obřadu v Plzeňském kraji. 
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1.2 Vymezení zájmového území 

 

Zájmovým územím pro zpracování této bakalářské práce se stalo území Plzeňského 

kraje. Území Plzeňského kraje se rozkládá na rozloze 7561 km2. Zmiňované území je 

rozčleněno na 7 okresů: Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Domažlice, Klatovy, 

Rokycany, Tachov. Od 1. 1. 2003 byl na základě zákona č. 314/2002 Sb. a podle 

vyhlášky Vyhláškou Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb. Plzeňský kraj rozdělen  

na 15 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 25 správních obvodů obcí  

s pověřenými úřady. (Matušková a kol. 2014) 

Pro analyzování svatebních služeb poskytovaných svatebními agenturami a salony bylo 

využito území celého Plzeňského kraje. V případě atraktivních svatebních lokalit byla 

použita území s působností matričních úřadů, ve kterých se dané lokality nacházejí. 

 

Obrázek č. 1 a, b: Vymezená zájmová území 

č. 1a: území pro svatební lokality  č.1b: území pro svatební služby 

   - působnost matričních úřadů         - Plzeňský kraj 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování v ArcGIS, 2017 
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2 ROZBOR ODBORNÉ LITERATURY A DALŠÍCH ZDROJŮ 

 

Jako námět pro zpracování bakalářské práce posloužily zejména dva články.  

Napompech (2014a) analyzuje pomocí dotazníkového šetření na vzorku  

318 respondentů thajské populace atributy, které vedou k výběru svatebního studia. 

Jako nejdůležitější atributy volby svatebního studia hodnotí především pohodlí, 

možnost výběru svatební lokality a dostupnost svatebních šatů. Tato studie byla 

námětem pro vytvoření dotazníkového šetření, pro výběr reprezentativního vzorku  

a inspirace, jak pracovat se získanými daty dotazníkového šetření.  

 

V druhém článku Napompech (2014b) hodnotí opět na základě dotazníkového šetření 

faktory, které ovlivňují výběr svatebního místa a následného banketu. Zde je na vzorku 

222 respondentů zjišťována důležitost atributů, které výběr ovlivňují. Výsledky ukazují 

jako nejdůležitější faktory zejména atraktivitu místa obřadu a banketu, velikost 

pronajatých prostor, atmosféru a také cenu. Tato studie byla další inspirací pro vlastní 

dotazníkové šetření. 

 

Punch (2008) ve své publikaci uvádí na základní úrovni problematiku kvantitativního 

šetření a rozvíjí téma do podrobností. Uvádí také logiku šetření a poskytuje praktické 

rady studentům. Popisuje, co je to dotazník, k čemu se využívá a také uvádí jeho 

výhody a nevýhody. V samostatné kapitole poskytuje postup při návrhu dotazníku, 

vysvětluje typologii otázek atd. Z této publikace byly využity poznatky pro dodržení 

náležitostí vlastního dotazníku, pro volbu typologie a počtu otázek a jejich správnou 

formulaci. 

 

Publikace Kalibová (2009) posloužila pro výklad terminologie a vysvětlení ukazatelů 

sňatečnosti. 

 

Hůle (2014) byl hlavním zdrojem informací pro popsání vývoje sňatečnosti na území 

České republiky, s níž byl porovnáván vývoj na území Plzeňského kraje.  
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Důležitým zdrojem dat byly demografické ročenky České republiky, které vydává 

Český statistický úřad. Z těchto publikací byly čerpány především data pro vývoje 

hodnocení sňatečnosti na území České republiky a Plzeňského kraje. 

 

Nejvýznamnějším pro zpracování bakalářské práce však byla data poskytnutá 

příslušnými matričními úřady v území, kde se nacházejí atraktivní lokality pro svatební 

obřady. 

 

Pro vyhledávání firem zabývající se svatebními službami byl využit portál Firmy.cz 

poskytovaný společností Seznam.cz, který umožňuje uživatelům služeb společnosti 

Seznam.cz hledání konkrétních podnikatelů a jejich podniků, které jsou v rámci serveru 

Firmy.cz evidovány. Tato internetová aplikace zároveň umožňuje vyhledávání podniků 

dle názvu společnosti, jejího zaměření, také lze použít výběr oblasti (př. kraj, okres, 

město…). Pro potřebu vlastní bakalářské práce byla využita tato aplikace pro vytvoření 

databáze poskytovatelů svatebních služeb dle odvětví: svatební agentura, svatební salon, 

dle místa: Plzeňský kraj. 

 

Zjištění obsažení všech firem bylo ověřováno využitím Obchodního rejstříku firem a 

Živnostenským rejstříkem osob. Sloužily tedy jako opora pro ověřování údajů  

o jednotlivých podnicích, zda je podnik stále evidován a je v provozu. 

 

Webový portál Svatební katalog poskytuje ucelené informace o svatbách, svatebních 

službách a všem, co se svateb týká. V přehledných sekcích jsou zde uvedena tradiční i 

netradiční místa obřadu a nabídky poskytovatelů svatebních služeb, které jsou řazeny 

podle krajů České republiky a u každého je uveden kontakt. Tento portál byl proto 

využit k popisu jednotlivých svatebních služeb. Posloužil zároveň pro výběr lokalit 

k pořádání svatebního obřadu v Plzeňském kraji, kdy byly vybrány atraktivní místa 

mimo radnici. 

 

Publikace Svatební den v Plzeňském kraji a bavorském příhraničí: romantika i 

dobrodružství (2012) byla vydána Plzeňským krajem ve spolupráci s bavorskými 

partnery. V publikaci jsou popsány lokality v Plzeňském kraji a bavorském příhraničí, 

které nabízejí možnost uspořádání svatby. Ve vlastní bakalářské práci tato publikace 

posloužila pro výběr lokalit k pořádání svatebního obřadu v Plzeňském kraji, kdy byly 

vybrány atraktivní místa mimo radnici. 
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2.1 Terminologie 

Sňatek 

 

Sňatek je definován jako formální akt, na jehož základě vzniká manželství. Sňatkem je 

legalizován sexuální vztah mezi dvěma či více partnery a vzniká tím právo na společný 

či rodinný život. Sňatkem se mění rodinný stav zúčastněných osob a zároveň je sňatek 

považován za důležitou demografickou událost opakovatelného charakteru, která je 

sledována demografy jako hromadný jev s určitou četností výskytu v určité populaci. 

Ten jev je nazýván jako sňatečnost. Sňatek je zároveň společenským aktem, který je 

spjat s nejrůznějšími rituály, zvyklostmi a také pověrami, které se liší napříč kulturami. 

V našem kulturním okruhu se obřad, který doprovází uzavření sňatku, nazývá jako 

svatba. (Kalibová 2009) 

Sňatečnost 

 

Pojmem sňatečnost rozumíme demografický proces, který sleduje sňatky jako 

hromadný jev. Nejčastěji je intenzita sňatečnosti vyjadřována hrubou mírou sňatečnosti, 

která udává počet sňatků na 1000 obyvatel středního stavu v ročním vymezení. Hrubá 

míra sňatečnosti (s) se vyjadřuje v promile [‰] a je vztažena vždy na 1000 obyvatel. 

(S= počet uzavřených sňatků v daném roce; P= velikost zkoumané populace) 

 

 
 

Tento ukazatel je však nevhodný pro mezinárodní srovnání, protože je ovlivněn 

věkovou strukturou sledovaných populací. Pro mezinárodní srovnávání je vhodné 

využít ukazatel úhrnné sňatečnosti, kterou je vyjádřen ukazatel intenzity sňatečnosti 

v určité věkové skupině a udává průměrný počet sňatků na 100 osob. (Kalibová 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 

 

Manželství  

 

„Manželstvím je společensky uznaný, legalizovaný sexuální vztah mezi dvěma nebo 

více partnery opačného pohlaví, který je základem rodiny.“ (Kalibová 2009, str. 61) 

V České republice rozumíme pojmem manželství právní a společenskou instituci, která  

tvoří legislativní základ rodiny a vzniká dobrovolným uzavřením sňatku mezi dvěma 

osobami různého pohlaví.  (Kalibová 2009) 

V českém právním řádu upravuje vznik manželství občanský zákoník § 656 až § 675. 

Dle občanského zákoníku § 655 je manželství definováno takto: „Manželství je trvalý 

svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanoví tento zákon. Hlavním účelem 

manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc.“ 

         (Zákony pro lidi, 2012) 

Matrika 

 

Matrika je kniha nebo úřední seznam, do kterého jsou systematicky zapisovány 

demografické události, kterým připisuje společnost zvláštní důležitost. V České 

republice jde o seznam narození, sňatků, úmrtí a také registrovaného partnerství. 

Matrikáři vedou tyto seznamy na určených matričních úřadech, kdy mluvíme  

o tzv. evidenci obyvatelstva. (Kalibová 2009)  

Agenda řízení matrik podléhá zákonu č. 301/2000 Sb. a vyhláškou 207/2001 Sb., a patří 

do kompetence Ministerstva vnitra. (Zákony pro lidi, 2001) 

Matriční úřad 

 

Matričním úřadem je úřad, který vede matriku. Ministerstvo vnitra České republiky 

definuje matriční úřady takto: 

„Matričními úřady jsou obecní úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí,  

v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady 

městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které určí a jejich správní 

obvody vymezí Ministerstvo vnitra prováděcím právním předpisem.“ (Ministerstvo 

vnitra České republiky, 2014) 

Seznam matričních úřadů a vymezení jejich správních obvodů obsahuje příloha č. 1 

vyhlášky Ministerstva vnitra č. 660/2004 Sb. (Zákony pro lidi, 2004) 
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Svatební salon 

 

Svatební salon či studio je firma menšího rozsahu s malým počtem zaměstnanců, 

založená ve většině případů na základě živnostenského oprávnění. Poskytuje konečným 

spotřebitelům služby ve formě pronájmu nebo prodeje svatebního zboží, případně zboží 

společenského. Zároveň často zprostředkovává i doplňkové služby: výrobu svatebních 

oznámení, kadeřnické služby, služby vizážistek, modeláž nehtů a květinové, dekorační 

služby. (Stejskalová 2010) 

 

Dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE můžeme svatební salony/studia 

zařadit mezi: 77. 29 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a 

převážně domácnost, a také: 47.7 Maloobchod s ostatním zbožím ve specializovaných. 

           (NACE, 2017) 

Svatební agentura 

 

Svatební agentura je firma menšího rozsahu s malým počtem zaměstnanců stejně jako 

svatební salon nebo studio. Na rozdíl od svatebního salonu je předmětem podnikání 

svatební agentury především práce svatební agentky, přesněji řečeno koordinace  

a organizace svateb. Podnikání je založeno především na spolupráci s dalšími 

agenturami a firmami, které poskytují služby potřebné k uskutečnění svatby (např. 

cukrářství, květinářství, kadeřnictví, zlatnictví, cateringové a restaurační firmy a další). 

Svatební agentura je založená ve většině případů na základě živnostenského oprávnění. 

Jedná se tedy o firmu, která především zprostředkovává služby. (Šípová 2010)  

 

Dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE můžeme svatební agentury zařadit 

mezi: 46.1 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení,  

a také: 96. 09 Poskytování ostatních osobních služeb.  (NACE, 2017) 
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3 METODIKA 

 

Nejprve byl analyzován vývoj sňatečnosti v zájmovém území. Dále byla vytvořena 

databáze svatebních agentur a salonů, která byla zpracována do excelové tabulky, ze 

které byl vytvořen mapový výstup. Následovalo vytvoření databáze atraktivních 

svatebních lokalit a následný sběr dat o počtu svateb na jednotlivých lokalitách, 

vytvoření excelové tabulky a následně vytvoření mapových výstupů. Pro zjišťování 

představ a přání snoubenců a mladých lidí v Plzeňském kraji o svatbě bylo provedeno 

dotazníkové šetření, jehož výsledky byly následně vyhodnoceny. 

3.1 Metodika hodnocení sňatečnosti vymezeného území 

 

Pro hodnocení sňatečnosti zájmového území byl použit ukazatel hrubé míry sňatečnosti. 

Byla použita časová řada 1950 -2015, data byla čerpána z demografických ročenek 

České republiky označená jako „pramenné dílo“. Pro získání dat na území Plzeňského 

kraje v období 1960-1999 byly z údajů „střední stav obyvatelstva“ a „počet sňatků“  

pro Západočeský kraj odečteny okresy Cheb, Karlovy Vary a Sokolov. Tyto data byly 

porovnánvány s vyšším územně správním celkem, tedy územím České republiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 

 

3.2 Metodika při vytváření databáze svatebních agentur a salonů 

 

Nejprve byla provedena tvorba databáze podniků poskytující svatební služby, která byla 

jedním z klíčových kroků pro bakalářskou práci.  

Vzniku databáze předcházela práce s internetovými zdroji, ke kterým byly využity 

nerelevantní, avšak obsahově dostačující portály: Firmy.cz a Svatební katalog, jejichž 

působnost byla ověřována obchodním a živnostenským rejstříkem a webovými 

stránkami podniků. Byly tak zjištěny údaje: název objektu, zaměření, umístění (adresa) 

a služby, které podnik poskytuje. 
 

Ze zjištěných informací byla zpracována tabulka MS Office Excel, které obsahuje název 

podniku, typ podniku, adresu a GPS souřadnice z aplikace Mapy Google, které jsou 

potřebné pro vytvoření mapových výstupů v GIS. Služby poskytované svatebními 

agenturami a salony byly rozděleny do 16 kategorií. U každého podniku ze získané 

databáze bylo do tabulky zaznamenáno, zda podnik danou službu poskytuje či nikoli. 
 

Vytvořená databáze byla použita pro mapové výstupy. Jako podkladové téma bylo 

využito polygonové téma Plzeňského kraje z ArcČr500 v souřadnicovém systému 

SJTS-K Křovák East North. Souřadnice podniků byly převedeny z WGS 1984 do tvaru 

pro SJTS-K Křovák East North pomocí převodníku na webu Národní registr pramenů  

a studánek (2017). V podkladové mapě byla dále vymezena území s působností 

matričních úřadů vybraných lokalit. Databáze byla načtena do ArcGIS 10.2, vytvořen 

shapefile (body) a vizualizovány podniky poskytující svatební služby v Plzeňském kraji. 
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3.3 Metodika při vytváření databáze atraktivních svatebních lokalit 

 

Vytvoření databáze atraktivních svatebních lokalit byla dalším z klíčových kroků  

pro bakalářskou práci. Databáze vznikala na základě využití publikace Svatební den 

v Plzeňském kraji a bavorském příhraničí: romantika i dobrodružství (2012)  

a prohlížením webového portálu Svatební katalog (2017). Pro zařazení do databáze 

musela lokalita splňovat následující kritéria: nacházet se na území Plzeňského kraje  

a nabízet možnost uzavření civilního sňatku. Zároveň byly z tohoto výběru vytčeny 

obřadní síně radnic. U vybraných lokalit byla následně na vlastních webových stránkách 

či stránkách příslušného úřadu ověřována dostupnost, zda je lokalita pro svatební účely 

v provozu. Byly tak zjištěny údaje: název objektu, typ objektu, umístění (adresa). 
 

Pro databázi atraktivních svatebních lokalit byla dále zjišťována data o počtu 

uzavřených sňatků v jednotlivých lokalitách. Prostřednictvím e-mailu a telefonicky byly 

osloveny příslušné matriční úřady jednotlivých lokalit. Byly dotazovány na počet 

uzavřených sňatků ve vybrané atraktivní lokalitě od roku 2000 v pětiletých intervalech 

do roku 2015 a na celkový počet uzavřených sňatků v příslušném období  

v území, které je spádové pro daný matriční úřad. 
 

Ze zjištěných informací byla zpracována tabulka v MS Office Excel, která obsahuje 

název objektu, typ objektu, adresu a GPS souřadnice z aplikace Mapy Google, které 

jsou potřebné pro vytvoření mapových výstupů v GIS. V MS Office Excel byly 

uspořádány také data týkající se počtu sňatků na jednotlivých atraktivních místech  

a celkového počtu sňatků ve spádových územích matričních úřadů vybraných lokalit. 
 

Vytvořená databáze byla použita pro mapové výstupy. Jako podkladové téma bylo 

využito polygonové téma Plzeňského kraje z ArcČr500 v souřadnicovém systému 

SJTS-K Křovák East North. Souřadnice podniků byly převedeny z WGS 1984 do tvaru 

pro SJTS-K Křovák East North využití převodníku na webu Národní registr pramenů  

a studánek (2017). V podkladové mapě byla dále vymezena území s působností 

matričních úřadů vybraných lokalit. Databáze byla načtena do ArcGIS 10.2, bylo 

vytvořeno nové bodové téma a vizualizovány atraktivní svatební místa v Plzeňském 

kraji. Stejný postup byl vytvořen i pro mapové výstupy s porovnáním počtu sňatků na 

atraktivních místech s celkovým počtem ve vymezených území s působností 

příslušného matričního úřadu. V tomto případě však bylo použito polygonové téma s 

působností matričních úřadů vybraných lokalit. 
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3.4 Metodika pro zjišťování představ a přání týkající se svatby 

 

Sestavení dotazníku: 

Dotazníkové šetření bylo použito jako nástroj pro sběr dat pro potřeby bakalářské práce. 

Dle Punch (2008) byly použity metody a rady pro konstrukci dotazníku, zejména  

dle publikace by zvolen vhodný počet otázek, jejich typologie a správná formulace. 

První část dotazníku obsahuje základní identifikační otázky. V druhé části jsou otázky 

směřovány na vlastní přání a představy týkající se svatby a svatebního dne respondentů. 

Otázky v dotazníku jsou uzavřené, v některých případech je možno vybrat více 

možností. U otázek č. 7, č. 12 mohou respondenti vybrat možnost „jiné“  

a specifikovat vlastní odpověď. 

 

Výběr respondentů: 

Při výběru respondentů byla zohledněna data o počtu obyvatel k 1.1.2016 ze statistické 

ročenky Plzeňského kraje dostupné na webových stránkách ČSÚ, aby byla zachována 

vypovídající struktura rozmístění obyvatel dle okresů v Plzeňském kraji  

(Plzeň-město 32,7 %, Plzeň-jih 10,8 %, Plzeň-sever 13,4 %, Domažlice 10,6 %, 

Klatovy 15 %, Rokycany 8,3 %, Tachov 9,2 %). (ČSÚ, 2016b) Podle této struktury byl 

osloven příslušný počet svobodných respondentů. Cílovou skupinou byli svobodní lidé 

mladé generace, od 18 do 35 let, kteří plánují svatbu. 

 

Dotazníkové šetření: 

Prostřednictvím tištěné formy dotazníku byly osloveni respondenti v terénu v různých 

městech Plzeňského kraje. Při oslovování respondentů byl kladen důraz na osobní 

kontakt a příjemné vystupování. Celkem bylo osloveno 281 respondentů v období 

prosinec 2016 až březen 2017.  

 

Zpracování výsledků dotazníkové šetření: 

Výsledky dotazníkového šetření byly převedeny do Microsoft Office Excel, utříděny  

a vyhodnocovány pomocí tabulek a grafů. 
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4 SVATBY A SVATEBNÍ SLUŽBY  

4.1 Vývoj sňatečnosti na území České republiky 

 

 

 

Na území České republiky bychom mohli ukazatel vývoje sňatečnosti rozdělit  

na 3 etapy. První etapa začíná koncem první světové války (1919) a končí v 60. letech 

20. století. Zmiňované období je charakteristické zvyšujícím se počtem uzavřených 

sňatků a zároveň snižujícím se věkem pro vstup do manželství. (Hůle 2014) 

Dle Fialové (2005) bylo v této době uzavíráno nejméně 7 sňatků na 1000 obyvatel 

ročně, výjimkou byly pouze roky 1945 (6,7‰) a 1957 (6,6‰). 

Mezi faktory, které ovlivnily vývoj sňatečnosti v tomto období, lze považovat snížení 

hranice zletilosti z 21 let na 18 let v roce 1945. Po roce 1945 zaznamenává graf výrazný 

nárůst počtu sňatků, důvodem je samozřejmě konec 2. světové války, kdy mladí lidé 

více než kdy dříve uzavírali sňatky a zakládali rodiny. Od roku 1948 byly vypláceny 

novomanželské půjčky, které motivují k uzavření manželství. Jedná se o půjčku ve výši 

7 200 Kč, představující zhruba výši půlročního příjmu s 3,5 % úrokovou sazbou, která 

se po narození prvního dítěte již neúročila a snížila se o 1/6, stejně tak při narození 

každého dalšího dítěte. (Hůle 2014) 

Druhou fází je období počátku 60. let 20. století do roku 1989. V Evropě můžeme od 

60. let 20. století v zemích západní a severní Evropy pozorovat trend odkládání sňatků  

i prvního porodu do vyššího věku, dokonce nezakládání manželské rodiny vůbec. 

Přestože se česká populace předválečným sňatkovým chováním podobala spíše 

západoevropskému modelu, v 60. letech pro ni tento vývoj neplatí. Sňatkovým 

chováním se tehdy podobala více zemím bývalého východoevropského bloku. 

(Hašková, Rabušic 2008) 

Dle dat Českého statistického úřadu dochází v 60. letech v České republice k poklesu 

sňatečnosti na obvyklou hladinu, kdy 90 % mužů a 95 % žen je sezdáno při průměrném 

věku prvního sňatku (21,5 let u žen a 24,2 let u mužů). (Hůle 2014) 
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Hrubá míra sňatečnosti ve zmiňovaném období neklesá pod 7‰. Zatímco  

v mezinárodním přehledu od 70. let dochází prvním trvalým poklesům ukazatele 

sňatečnosti, v České republice počet sňatků vzrůstá, avšak nedosahuje již hodnot 

poválečného období. Rekordní počet sňatků je uzavřen v roce 1973 (99 518), kdy hrubá 

míra sňatečnosti dosahuje hodnoty 10,03 ‰. Za možnou příčinu toho jevu můžeme 

považovat uzavření hranic z roku 1969, kdy se obyvatelům zužují možnosti, dospívají 

populačně silné ročníky a zároveň je nahrazen zákon o novomanželských půjčkách  

z roku 1948, kdy od 1.4.1973 platí nový zákon O státní podpoře novomanželům.  

Dle nového zákona O státní podpoře novomanželům byla státní podpora vyplácena 

manželům mladším 30 let s hrubým měsíčním platem nižším než 5 000 Kčs. Její výše 

(30 000 Kčs) představovala zhruba 1,5násobek ročního pracovního příjmu té doby. 

Půjčka mohla být čerpána na pořízení bytu s úrokem 1 % nebo na jeho zařízení  

s úrokem ve výši 2,5 %. V obou případech byla splatnost 10 let, která se při narození 

dítěte zvýšila o rok a zároveň se půjčka při narození prvního dítěte snížila o 2 000 Kčs a 

při narození každého dalšího dítěte o 4 000 Kčs. (Hůle 2014) 

V 80.letech dochází ke stabilizaci úrovně sňatečnosti kolem 7-8 ‰ (80 tisíc ročně). 

Zároveň byly vzhledem k růstu cen upraveny podmínky o novomanželských půjčkách, 

kdy vzrostla výše na zřízení bytu z 30 000 Kčs na 50 000 Kčs a také se prodloužila doba 

splatnosti na 15 let. (Hůle 2014) 

Třetí etapou je období po roce 1989, které pokračuje až do současnosti. Právě rok 1989 

je významným mezníkem ve vývoji sňatečnosti v České republice, kdy dochází  

k výraznému poklesu sňatečnosti svobodných a zároveň se zvyšuje věk snoubenců při 

uzavírání manželství. V roce 1990 Český statistický úřad uvádí 90 953 uzavřených 

manželství (8,78 ‰), o 5 let později (1995) je uzavřeno pouze 54 956 sňatků (5,32 ‰), 

jde tedy o velmi výrazný pokles hrubé míry sňatečnosti. Tento trend pokračuje až  

do současnosti, kdy je uzavíráno kolem 45 000 manželství ročně a hrubá míra 

sňatečnosti se v České republice pohybuje kolem 4,5 – 5 ‰. V této době dochází  

k pluralizaci forem manželství, tedy kromě manželství se rozšiřuje tzv. nesezdané 

soužití (kohabitace). (Hůle 2014) 

''Kohabitace nebo faktické manželství, konsenzuální svazek je soužití dvou jedinců 

opačného pohlaví ve svazku podobnému manželství bez formálního uzavření sňatku.'' 

(Kalibová 2009, str.78) 
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Zatímco znaky trendu pluralizace forem manželství můžeme v zemích západní Evropy 

pozorovat již v 60. letech 20. století, v České republice je zaznamenáváme až v průběhu 

90. let. Statistická data dokumentují pokles sňatečnosti v 90. letech, ovšem sociologové 

dle svých výzkumů nepotvrzují velké změny v postoji k manželství, jak uvádí 

Kuchařová (1999). Hamplová (2000) pak uvádí, že manželství v naší společnosti bylo  

a pravděpodobně vždy bude nejpreferovanější formou partnerského soužití, prostředím 

pro zakládání rodiny a výchovu dětí. 

 

Obrázek č. 2: Srovnání ukazatele hrubé míry sňatečnosti na území České republiky  

a Plzeňského kraje v letech 1950-2015 [‰]  

 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat ČSÚ (ČSÚ,2005a; ČSÚ,2005b; ČSÚ,2010; ČSÚ,2016a), 2017 

 

Při srovnání hrubé míry sňatečnosti území Plzeňského kraje s vyšším územně správním 

celkem (území České republiky) pozorujeme v grafu pouze nevýrazné změny. Můžeme 

tedy říci, že vývoj hrubé míry sňatečnosti od roku 1950 do roku 2015 je téměř 

identický. Zmíněné nevýrazné změny zaznamenává graf v období 1960 - 1972, kdy byla 

na území dnešního Plzeňského kraje hrubá míra sňatečnosti v průměru o 0,4 ‰ nižší, 

než na území České republiky. Další odchylky zaznamenává graf v polovině  

80. a 90. let, zde se však jedná pouze o krátkodobé (roční) odchylky  

od celorepublikového průměru. 
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4.2 Atraktivní lokality pro svatby 

4.2.1 Lokalizace svatebního obřadu 

 

Místem, kde si mohou snoubenci říci své „ano“, může být oficiální obřadní síň, která se 

nachází v každé větší obci a snoubenci se tak nemusí bát vysokých poplatků. Pokud 

jsou oba snoubenci věřící, je samozřejmostí uzavření sňatku v kostele, pak tedy 

mluvíme o tzv. „církevním sňatku“. Církevní sňatek je v České republice rovnocenný se 

sňatkem civilním. 

Do roku 1989 se sňatek uzavíral tradičně v obřadních síních. Po roce 1989 se partnerům 

plánujícím svatbu otevírají nové možnosti. V 90. letech 20. století vzniká tzv. svatební 

byznys a obřad je možné uskutečnit i mimo oficiální obřadní síň. Od počátku 21. století 

je naprosto běžné konání svatebních obřadů na zámcích, hradech a dalších místech. 

Právě u výběru místa pro konání svatebního obřadu můžeme pozorovat nevýraznější 

změny v trendech při konání svateb.  Tradiční obřadní síně střídají originálnější  

a kurióznější lokality. Snoubenci mohou být oddáni prakticky kdekoli. Mimo hrady  

a zámky jsou populární místa v přírodě, kde se snoubenci poznali, zahrady a kaple. 

Výjimkou nejsou dnes ani svatby v létajícím balonu, na lodi, fotbalovém hřišti, svatby 

na koních, motorkářské svatby nebo obřad ve vlaku, které dokonce organizuje 

společnost České dráhy. 

Plzeňský kraj nabízí širokou škálu romantických i netradičních míst, kde lze uskutečnit 

svatební obřad. Mezi oblíbené svatební lokality v okrese Plzeň-město patří: 

Západočeské muzeum, Plzeňský Prazdroj, hrad Radyně, Rotunda sv. Petra s Pavla  

a lovecký zámek Kozel. V okrese Plzeň-jih jsou oblíbenými lokalitami zámek Nebílovy, 

zámek Hradiště v Blovicích a Štěnovický zámek. Státní zámek Manětín, klášter Plasy, 

zřícenina hradu Buben a zámecký statek Býkov, tyto místa lákají k uspořádání svatby  

v okrese Plzeň-sever. V okresu Domažlice je atraktivní lokalitou Státní hrad a zámek 

Horšovský Týn, zajímavou lokalitou v tomto území je v posledních letech Chodská 

chalupa v Újezdu (konání tradiční chodské či venkovské svatby). Okres Klatovy nabízí 

hned několik romantických míst. Snoubenci si mohou říci „ano“ na hradech: Švihov, 

Kašperk, Klenová, Rabí, Velhartice a na zámku Červené Poříčí. Kladrubský klášter láká 

k uspořádání romantického obřadu v okrese Tachov. Vyhledávaným místem pro obřad je 

zámek Mirošov v okrese Rokycany, kde na pohádkovou svatbu láká také zámek Zbiroh. 
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4.2.2 Popis atraktivních svatebních lokalit v Plzeňském kraji 

 

Západočeské muzeum v Plzni 

 

Západočeské muzeum se nachází v historickém jádru města Plzně v okrese  

Plzeň-město. Historická budova Západočeského muzea v novorenesančním stylu byla 

postavena v letech 1896-1899 dle návrhu Josefa Škorpila. Mimo výstavní činnost 

pořádá muzeum přednášky, komentované prohlídky, odborné semináře a konference. 

Reprezentativní prostory muzea jsou také nabízeny k pořádání svatebních obřadů. 

Snoubenci si tak mohou říci své „ano“ v prostorách, kde se snoubí krása s historií. 

K realizaci svatebního obřadu jsou Západočeským muzeum v Plzni nabízeny 3 varianty. 

První je centrální schodiště ZČM, druhým místem pro svatební obřad je přednáškový 

sál hlavní budovy ZČM a poslední variantou jsou překrásné prostory kaple sv. Barbory 

v muzeu církevního umění s možností fotografování v klášterním ambitu a prostorách 

rajského dvora. Poplatek na uspořádání obřadu v Západočeském muzeu v Plzni činí 

4 000 Kč. (Západočeské muzeum v Plzni, 2013) 

Plzeňský Prazdroj 

 

Areál společnosti Plzeňský Prazdroj se nachází v centrální části krajského města Plzeň 

v okrese Plzeň-město. Od roku 1842 se píše historie tehdy Měšťanského pivovaru 

v Plzni, který je dnes pod názvem Plzeňský Prazdroj největším pivovarem v České 

republice. Mimo významnou industriální činnost pivovaru je objekt Plzeňského 

Prazdroje oblíbenou turistickou lokalitou a prostřednictvím Konferenčního  

a společenského centra SECESE jsou k pronájmu nabízeny reprezentační sály pivovaru 

a prostory Pivovarského muzea k pořádání svateb a dalších společenských akcí. 

Organizování svatebního obřadu je možné uskutečnit v interiéru Pivovarského muzea 

nebo v reprezentačním sálu Plzeňského Prazdroje, v exteriéru si snoubenci mohou říci 

„ano“ na nádvoří pivovaru, v zahradním pavilonu Formanka nebo v „Altánku“  

u Konferenčního a společenského centra SECESE. Centrum SECESE nabízí i zajištění 

doplňkových služeb pro novomanžele (svatební hostina, květinové aranžmá, 

doprovodný program atd.). Základní pronájem prostorů pro obřad činí 4-5 tisíc Kč. 

(Plzeňský Prazdroj, 2017) 
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Tabulka č.  1: Vývoj počtu uzavřených sňatků na vybraných lokalitách a v  území s půs. 

m. ú. Plzeň v letech 2000, 2005, 2010 a 2015 

Rok 
počet sňatků 
Západočeské 

muzeum 

počet sňatků 
Plzeňský 

Prazdroj 

celkový počet 
m. ú. Plzeň 

relativní 
četnost [%] 

Záp. muzeum 

relativní 
četnost [%] 

Plz. Prazdroj 

2000 0 0 975 0,0 0,0 

2005 19 0 821 2,3 0,0 

2010 6 0 698 0,9 0,0 

2015 3 8 695 0,4 1,2 
Zdroj: vlastní zpracování dle dat matričního úřadu Plzeň (UMO3) ,2017 

 

Obrázek č. 3: Vývoj počtu uzavřených sňatků na vybraných lokalitách a v území s půs. 
m. ú. Plzeň v letech 2000, 2005, 2010 a 2015 
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Zdroj: vlastní zpracování dle dat matričního úřadu Plzeň (UMO3) , 2017 

 

Z grafu je patrné, že většina sňatků se uzavírá na jiných místech, než které byly vybrány 

jako atraktivní lokality na území s působností matričního úřadu Plzeň. Většina 

manželství je uzavřena na stanoveném místě pro toto území, tedy v obřadní síni 

plzeňské radnice. Dle sdělení matričního úřadu Plzeň však počet žádostí o sňatek mimo 

obřadní síň každým rokem stoupá. Zatímco v roce 2000 byly takové žádosti pouze 3, 

v roce 2005 – 90, 2010 – 122 a 2015 již 226. Atraktivních lokalit v tomto území je více, 

do hodnocení byla zvolena známá místa: Západočeské muzeum a pivovar Plzeňský 

Prazdroj, zatímco v muzeu graf ukazuje snižující se zájem o svatební obřady, 

v pivovaru je tato služba nabízena nově a lze očekávat nárůst oblíbenosti. 
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Dalšími oblíbenými lokalitami pro svatební obřady na území s působností matričního 

úřadu Plzeň jsou: Masné krámy, Kalikovský Mlýn – zahradní altán, plzeňské Loosovy 

interiéry, areál Škodaland v Českém údolí, Hruškova meditační zahrada, Luftova 

zahrada, park Mlýnská strouha (plzeňské Benátky), komplex Pivovarský dvůr Plzeň 

v Černicích, Parkhotel Plzeň a mnoho dalších zajímavých lokalit. 

 

 

Hrad Radyně 

 

Hrad Radyně se nachází na území města Starý Plzenec v okrese Plzeň město. Královský 

hrad Radyně byl založen před rokem 1361 Karlem IV. a pojmenován po císaři jako 

„Karlskrone“ neboli Karlova koruna, tento název se však neujal a po císařově smrti byl 

nazýván podle buližníkového vrchu, na němž je postaven, Radyně (569 m. n. m.). Díky 

svému umístění a historii je dnes již zřícenina hradu považována za dominantu 

Plzeňska. Je vyhledávaným turistickým cílem a zároveň pro svoji romantičnost místem 

pro konání svatebních obřadů. Obřad na hradu Radyně probíhá v prostorách paláce  

a výše poplatku za obřad je 3000 Kč. (Oficiální stránky Města Starý Plzenec, 2017) 

 

Rotunda sv. Petra a Pavla ve Starém Plzenci 

 

Rotunda sv. Petra a Pavla se nachází na území města Starého Plzence v okrese  

Plzeň-město. Jedná se o nejstarší celistvě dochovanou církevní památku západních 

Čech. Rotunda pocházející z 10. století byla v minulosti součástí přemyslovského 

knížecího hradu ve Staré Plzni a od roku 1978 je společně s areálem hradiště Hůrka 

chráněna jako národní kulturní památka České republiky. Romantické místo s výhledem 

na město Starý Plzenec a hrad Radyni láká snoubence v letních měsících k uspořádání 

obřadu. Vlastní obřad probíhá uvnitř Rotundy sv. Petra a Pavla a výše poplatku za obřad 

činí 3 000 Kč. (Oficiální stránky Města Starý Plzenec, 2017) 
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Tabulka č.  2: Vývoj počtu uzavřených sňatků na vybraných lokalitách a v  území s půs. 

m. ú. Starý Plzenec v letech 2000, 2005, 2010 a 2015 

rok 
počet sňatků 
hrad Radyně 

počet sňatků 
Rotunda sv. 

Petra a Pavla 

celkový počet 
m.ú. Starý 

Plzenec 

relativní 
četnost [%] 

hrad Radyně 

relativní četnost 
[%] Rotunda sv. 

Petra a Pavla 

2000 0 0 35 0 0 

2005 0 1 25 0 4 

2010 2 9 29 6,9 31 

2015 7 10 38 18,4 26,3 
Zdroj: vlastní zpracování dle dat matričního úřadu Starý Plzenec, 2017 

 

Obrázek č. 4: Vývoj počtu uzavřených sňatků na vybraných lokalitách a v  území s půs. 
m. ú. Starý Plzenec v letech 2000, 2005, 2010 a 2015 
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    Zdroj: vlastní zpracování dle dat matričního úřadu Starý Plzenec , 2017 

 

Svatby organizované na hradu Radyně a na Rotundě ve Starém Plzenci spadají pod 

matriční úřad Starý Plzenec. Každý rokem se zájem o obřady na těchto dvou lokalitách 

zvyšuje. Zatímco v roce 2000 se na těchto místech nekonal žádný svatební obřad, v roce 

2010 již 37,9 % a 2015 dokonce 44,7 % svateb proběhlo na jedné z těchto lokalit, 

z celkového počtu sňatků uzavřených pod matričním územím Starý Plzenec. Na základě 

těchto údajů se předpokládá zvyšující se zájem o tyto romantické lokality. Možným 

faktorem, který ovlivnil zájem snoubenců o tyto lokality je nižší cena pronájmu než  

u ostatních hradů či zámků.  
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Lovecký zámek Kozel 

 

Původně klasicistní lovecký zámek Kozel leží na území obce Šťáhlavy v okrese  

Plzeň-město. Historie zámku Kozel sahá do konce 18. století, kdy byl lovecký zámek 

vystavěn pro nejvyššího lovčího Království českého, Jana Vojtěcha Černína 

z Chudenic. Dnes je zámek Kozel ve vlastnictví státu, je veřejnosti přístupný a stal se 

tak jedním z nejnavštěvovanějších památkových objektů v západních Čechách.  

Do areálu zámeckých budov patří spolu s jízdárnou také kaple, která dnes slouží 

k pořádání svatebních obřadů a rozsáhlý přírodně krajinářský park, dílo F. X. France. 

Snoubenci mohou využít možnosti uspořádat svatbu v zámecké kapli nebo v exteriéru 

zámku Kozel. Poplatek za obřad činí 8 000-10 000 Kč. Zároveň je snoubencům 

nabízena služba uspořádání svatební hostiny v modrém salonu s pronájmem ve výši  

5-7 tisíc Kč. (Státní zámek Kozel, 2017) 
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Tabulka č.  3: Vývoj počtu uzavřených sňatků na zámku Kozel a v  území s půs. m. ú. 

Šťáhlavy v letech 2000, 2005, 2010 a 2015 

rok 
počet sňatků  
zámek Kozel 

celkový počet  
m. ú. Šťáhlavy 

relativní četnost [%]  
zámek Kozel 

2000 192 194 99 

2005 100 100 100 

2010 77 78 98,7 

2015 35 35 100 
Zdroj: vlastní zpracování dle dat matričního úřadu Šťáhlavy , 2017 

 

Obrázek č. 5: Vývoj počtu uzavřených sňatků na zámku Kozel a v  území s půs. m. ú. 

Šťáhlavy v letech 2000, 2005, 2010 a 2015 
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Zdroj: vlastní zpracování dle dat matričního úřadu Šťáhlavy , 2017 

 

Svatby konané na zámku Kozel eviduje matriční úřad Šťáhlavy. Na počátku 21. století 

bychom mohli zámek Kozel nazvat též „svatební zámek“. V roce 2000 se zde konalo 

192 svateb, avšak zájem o tuto lokalitu začal postupně ubývat. Jedním z faktorů úbytku 

svateb bylo zvýšení poplatku za obřad a zároveň zpřístupnění jiných romantických míst 

v okolí. V roce 2015 bylo na Kozlu 35 svateb, což představuje průměrný počet 

uzavřených sňatků na hradech či zámcích v Plzeňském kraji. 
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Státní zámek Nebílovy 

 

Zámek Nebílovy je barokní zámek nacházející se v obci Nebílovy v okrese Plzeň-jih. 

Zámek v dnešní podobě byl postaven 1706–1719 podle rakouského císařského 

architekta Johanna Lucase von Hildebrandta. Od roku 1968 zámek v majetku státu a je 

zde prováděna postupná obnova. Správa zámku Nebílovy nabízí pořádání svatebních 

obřadů na zámeckém nádvoří nebo v zámecké kapli sv. Antonína, která disponuje 

kapacitou 70 míst. Poplatek za pronájem prostor pro rok 2017 činí  

6 000 Kč + 21 % DPH, celkem tedy 7 260 Kč. Správa zámku snoubencům nabízí  

i mimořádné služby. Mohou přijet na zámek kočárem taženým párem starokladrubských 

běloušů nebo využít možnosti fotografování ve zdobených interiérech zámku, včetně 

zrestaurovaného tanečního sálu. (Statní zámek Nebílovy, 2017) 

Štěnovický zámek 

 

Zámek Štěnovice se leží v obci Štěnovice v okrese Plzeň-jih. Jedná se o barokní 

zámeček v soukromém vlastnictví a je chráněn jako kulturní památka České republiky. 

Vlastníci zámku zde zajišťují v rámci společnosti LK MANOR s.r.o. společenské 

události, především svatby a svatební obřady. Na Štenovickém zámku je snoubencům 

nabízen svatební obřad v interiéru zámku nebo v altánu zámecké zahrady.  

LK MANOR s.r.o. poskytuje kompletní svatební servis včetně koordinace svatebního 

dne. Základní poplatek za pronájem s výzdobou činí 9 000 Kč. (Zámek Štěnovice, 

2017) 
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Tabulka č.  4: Vývoj počtu uzavřených sňatků na vybraných lokalitách a v území 

s půs.m.ú. Štěnovice v letech 2000, 2005, 2010 a 2015 

rok 
počet sňatků  

zámek 

Nebílovy 

počet sňatků 
Štěnovický 

zámek 

celkový počet 
matriční území 

Štěnovice 

relativní 
četnost [%] 

z. Nebílovy 

relativní 
četnost [%] 

Štěnovický z. 

2000  0 0  15  0 0 

2005  37 0  54  68,5 0 

2010  2 27  40  5 67,5 

2015  17 3  35  48,6 8,6 
Zdroj: vlastní zpracování dle dat matričního úřadu Štěnovice, 2017 

 

Obrázek č. 6 Vývoj počtu uzavřených sňatků na vybraných lokalitách a v  území 
s půs.m.ú. Štěnovice v letech 2000, 2005, 2010 a 2015 
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Zdroj: vlastní zpracování dle dat matričního úřadu Štěnovice, 2017 
 

Svatby na zámku Nebílovy a na Štěnovickém zámku spadají pod matriční úřad 

Štěnovice.  V roce 2000 se na těchto místech nekonal žádný svatební obřad z důvodu 

rekonstrukce obou památek. V roce 2005 je z grafu patrný výrazný nárůst počtu 

svatebních obřadů na zámku Nebílovy. V dalším zkoumaném období výrazně ubylo 

svateb na zámku Nebílovy, důvodem však nebyla ztráta atraktivity této lokality, nýbrž 

probíhající rekonstrukce. V tomto roce se svatby přesouvají na zpřístupněný Štěnovický 

zámek, kde bylo uskutečněno 67,5 % svateb z celkového počtu svateb na území 

s působností matričního úřadu Štěnovice. V roce 2015 ubylo svateb na Štěnovickém 

zámku, úbytek byl způsoben zřejmě zvýšením poplatku za pronájem lokality a zároveň 

opětovným zpřístupněním zámku Nebílovy pro konání svatebních obřadů. 
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Zámek Hradiště v Blovicích 

 

Pseudogotický zámek Hradiště leží na jihovýchodním okraji města Blovice v okrese 

Plzeň-jih. Původně gotická tvrz z 15. století dnes slouží jako sídlo Muzea jižního 

Plzeňska v Blovicích. Součástí zámku Hradiště je kaple sv. Ondřeje, ve které proběhlo 

v roce 2004 restaurování nástěnných maleb a vitráží a následně byla 11. září 2004 

zpřístupněna veřejnosti. Od roku 2017 správa zámku zajišťuje i obřady v zámecké 

zahradě. Obě varianty jsou zpoplatněny částkou ve výši 2 500 Kč. (Muzeum jižního 

Plzeňska v Blovicích, 2017) 

 

Tabulka č.  5: Vývoj počtu uzavřených sňatků na zámku Hradiště a v  území s půs. m. ú. 
Blovice v letech 2000, 2005, 2010 a 2015 

Rok 
počet sňatků 

 zámek Hradiště 

celkový počet 

m. ú. Blovice 

relativní četnost [%] 

zámek Hradiště 

2000 0 29 0 

2005 16 20 80 

2010 28 39 71,8 

2015 22 40 55 
Zdroj: vlastní zpracování dle dat matričního úřadu Blovice , 2017 

 

Obrázek č. 7: Vývoj počtu uzavřených sňatků na zámku Hradiště a v  území s půs. m. ú. 
Blovice v letech 2000, 2005, 2010 a 2015 
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 Zdroj: vlastní zpracování dle dat matričního úřadu Blovice , 2017 

 

Svatby na zámku Hradiště v Blovicích jsou evidovány matričním úřadem Blovice. 

V roce 2000 byla většina svatebních obřadů v tomto území v obřadní síni radnice 

v Blovicích. Změna nastala zpřístupněním kaple sv. Ondřeje. V roce 2005 se do kaple 

přesunulo 80 % z celkového počtu svateb pod matričním úřadem Blovice a oblíbenost si 

tato lokalita udržela i v následujících obdobích. 
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Státní zámek Manětín 

 

Zámek Manětín najdeme ve městě Manětíně v okresu Plzeň-sever. Původní středověká 

tvrz byla přestavěna na začátku 18. století do podoby barokního zámku. Veřejně 

přístupný zámek je ve vlastnictví státu. Zámku přiléhá okrasná zahrada s barokními 

prvky a park v anglickém stylu. Právě pro krásné interiérové i exteriérové prostory je 

zámek vyhledávanou lokalitou pro uspořádání svatebního obřadu. Poplatek za svatební 

obřad činí 7 260 Kč. (Manětín, 2017) 

 
Tabulka č.  6: Vývoj počtu uzavřených sňatků na zámku Manětín a v  území s půs. m. ú. 

Manětín v letech 2000, 2005, 2010 a 2015 

rok 
počet sňatků  

zámek Manětín 
celkový počet  
m. ú. Manětín 

relativní četnost [%]  
zámek Manětín 

2000 19 60 31,7 

2005 40 57 70,2 

2010 36 46 78,3 

2015 21 38 55,3 
Zdroj: vlastní zpracování dle dat matričního úřadu Manětín , 2017 

 

Obrázek č. 8: Vývoj počtu uzavřených sňatků na zámku Manětín a v  území s půs. m. ú. 
Manětín v letech 2000, 2005, 2010 a 2015 
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Zdroj: vlastní zpracování dle dat matričního úřadu Manětín , 2017  

 

Zámek Manětín leží na území s působností matričního úřadu Manětín. Svatby na zámku 

Manětín jsou oblíbené již více než 15 let. Přes 70 % obřadů z celkového počtu svateb na 

území s působností matričního úřadu Manětín bylo uzavřeno v letech 2005 a 2010 

v zámeckém areálu. V roce 2015 je patrný úbytek svateb na zámku Manětín, přesto 

však je zde konáno 55,3 % svateb z celkového počtu na území s působností matričního 

úřadu Manětín. 
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Klášter Plasy 

 

Bývalý cisterciácký klášter leží ve městečku Plasy v okrese Plzeň-sever. Klášter 

založený již v roce 1144 dostává podobu vrcholně barokního areálu od druhé poloviny 

17. století. V 19. století byl dokonce klášter sídlem rakouského kancléře Metternicha. 

Do rozsáhlého komplexu klášterních a hospodářských budov patří také Svatobernardská 

kaple, kde je možno uzavřít sňatek. Pro rok 2017 je poplatek za svatební obřad v kapli  

sv. Bernarda je výši 4 000 Kč. (Klášter Plasy, 2017) 

 
Tabulka č.  7: Vývoj počtu uzavřených sňatků v  klášteře Plasy a v území s půs. m. ú. 

Plasy v letech 2000, 2005, 2010 a 2015 

Rok 
počet sňatků  
klášter Plasy 

celkový počet  
m. ú. Plasy 

relativní četnost [%]  
klášter Plasy 

2000 3 10 30 

2005 12 17 70,6 

2010 22 29 75,9 

2015 23 32 71,9 
Zdroj: vlastní zpracování dle dat matričního úřadu Plasy , 2017 

 

Obrázek č. 9: Vývoj počtu uzavřených sňatků v  klášteře Plasy a v území s půs. m. ú. 
Plasy v letech 2000, 2005, 2010 a 2015 
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Zdroj: vlastní zpracování dle dat matričního úřadu Plasy, 2017 

 

Svatební obřady v klášteře Plasy jsou evidovány matričním úřadem Plasy. Již v roce 

2000 se zde konaly 3 svatby a oblíbenost této lokality pro svatební obřad se 

v následujících letech zvyšovala. V letech 2005, 2010 i 2015 zde bylo uskutečněno více 

než 70 % obřadů z celkového počtu svateb na území s působností matričního úřadu 

Plasy. 
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Zřícenina hradu Buben 

 

Zřícenina hradu Buben se nachází v katastrálním území obce Plešnice v okrese  

Plzeň-sever. Volně přístupná zřícenina v nadmořské výšce 350 m. n. m. stojí nad 

soutokem řeky Mže a Plešnického potoka. Buben je oblíbeným cílem turistů, ale také 

romantickým místem, které vyzývá k uspořádání svatebního obřadu. Obřadním místem 

je zde starobylé hradní nádvoří. Příznivá je výše poplatku za obřad (1 000 Kč), který je 

použit na obnovu hradu. (Hrad Buben - obec Plešnice, 2017) 

 

Tabulka č.  8: Vývoj počtu uzavřených sňatků na zřícenině hradu Buben a v  území s půs. 

m. ú. Město Touškov v letech 2000, 2005, 2010 a 2015 

rok 
počet sňatků 
hrad Buben 

celkový počet  
m. ú. Město Touškov 

relativní četnost [%]  
hrad Buben 

2000 0 15 0 

2005 0 18 0 

2010 0 8 0 

2015 1 14 7,1 
Zdroj: vlastní zpracování dle dat matričního úřadu Město Touškov , 2017 

 

Obrázek č. 10: Vývoj počtu uzavřených sňatků na zřícenině hradu Buben a v  území 
s půs. m. ú. Město Touškov v  letech 2000, 2005, 2010 a 2015 
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 Zdroj: vlastní zpracování dle dat matričního úřadu Město Touškov , 2017 

 

Svatby na zřícenině hradu Buben jsou evidovány matričním úřadem Města Touškov. 

Z grafu je patrné, že se nejedená o příliš atraktivní lokalitu, ve vybraných letech zde 

byla evidovány pouze jedna svatba, a to v roce 2015. 
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Zámecký statek Býkov  

 

Hotel Zámecký statek Býkov se nachází v klidné lokalitě katastrálního území obce 

Hromnice v okrese Plzeň-sever. Jedná se o romantický hotel uprostřed lesů s útulným 

zámeckým prostředím ve stylu selského baroka. Je „dokonalým“ místem  

pro romantické příležitosti, především svatební obřady. Tým hotelu nabízí zajištění 

svatebního obřadu v obřadní síni nebo v zahradě zámku. Poplatek za obřad je 6 000 Kč. 

(Zámecký statek Býkov, 2017) 

 

Tabulka č.  9: Vývoj počtu uzavřených sňatků na zámeckém statku Býkov a v  území 

s půs. m. ú. Třemošná v letech 2000, 2005, 2010 a 2015 

rok 
počet sňatků  
statek Býkov 

celkový počet  
m. ú. Třemošná 

 relativní četnost [%]  
statek Býkov 

2000 0 31  0 

2005 39 56  69,6 

2010 22 47  46,8 

2015 30 50  60 
Zdroj: vlastní zpracování dle dat matričního úřadu Třemošná , 2017 

 

Obrázek č. 11: Vývoj počtu uzavřených sňatků na zámeckém statku Býkov a v území 
s půs. m. ú. Třemošná v letech 2000, 2005, 2010 a 2015 
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Zdroj: vlastní zpracování dle dat matričního úřadu Třemošná , 2017 

 

Svatby na zámeckém statku Býkov jsou evidovány matričním úřadem Třemošná. 

Poměrně vysoký počet svateb se zde konal již v roce 2005, ač nebyl Býkov 

zrekonstruován. Až údaj z roku 2015 nám ukazuje oblíbenost Býkova v dnešní podobě 

pro konání svateb. V tomto roce se zde konalo 60 % svateb z celkového počtu svateb 

na území s působností matričního úřadu Třemošná. 
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Chodská chalupa v Újezdu 

 

Chodská chalupa se nachází v katastrálním území obce Újezd v okrese Domažlice. 

Okresní město Domažlice je vzdáleno od Újezdu 5 km. Chodská chalupa pod 

pomníkem historické postavy Chodska J. S. Koziny byla v roce 2009 zrekonstruována  

a následující rok otevřena veřejnosti. Součástí aktivit Chodské chalupy je mimo nabídky 

regionální kuchyně a stylového ubytování také zajištění svatby včetně svatebního 

obřadu i občerstvení v Chodské chalupě. Zájem vzbuzuje originalita svatebního dne 

spojená s místními tradicemi a prostředím Českého lesa. (Hrbáček s.r.o., 2017) 

 

Tabulka č.  10: Vývoj počtu uzavřených sňatků v  Chodské chalupě a v území s půs. m. ú. 
Domažlice v letech 2000, 2005, 2010 a 2015 

rok 
počet sňatků  

Chodská chalupa 

celkový počet  

m. ú. Domažlice 

relativní četnost [%]  

Chodská chalupa 

2000 0 128 0 

2005 0 92 0 

2010 0 99 0 

2015 10 127 7,9 
Zdroj: vlastní zpracování dle dat matričního úřadu Domažlice , 2017 

 
Obrázek č. 12: Vývoj počtu uzavřených sňatků v  Chodské chalupě a v území s půs. m. ú. 

Domažlice v letech 2000, 2005, 2010 a 2015 
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Zdroj: vlastní zpracování dle dat matričního úřadu Domažlice , 2017 

 

Svatby v Chodské chalupě jsou evidovány matričním úřadem Domažlice. Z důvodu 

otevření Chodské chalupy až v roce 2010, máme první údaj o počtu svateb na tom místě 

až v roce 2015, kdy zde bylo uzavřeno 10 manželství. Jedná se o moderní pojetí tradiční 

chodské svatby, proto se pravděpodobně zájem o tuto lokalitu bude v následujících 

obdobích zvyšovat. 
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Státní hrad a zámek Horšovský Týn 

 

Stání hrad a zámek Horšovský Týn se nachází v historickém centru města Horšovský 

Týn v okrese Domažlice. Původně gotický hrad ze 13. století byl po požáru v polovině 

16. století přestavěn na zámek, jehož podoba se dochovala dodnes. Zámek se řadí  

k nejvíce zpřístupněným památkovým objektům v České republice a je vyhledávanou 

lokalitou také pro pořádání svatebních obřadů. Snoubencům je nabízena možnost 

uzavření sňatku v kapli nebo v erbovním sále. Základní poplatek činí 4 500 Kč  

za obřad. (Horšovský Týn, 2017) 

 

Tabulka č.  11: Vývoj počtu uzavřených sňatků na zámku Horšovský Týn a v  území 
s půs. m. ú. Horšovský Týn v  letech 2000, 2005, 2010 a 2015 

rok 
počet sňatků zámek 

Horšovský Týn 

celkový počet  

m. ú. Horšovský. Týn 

relativní četnost [%]  

zámek Horšovský Týn 

2000 39 103 37,9 

2005 41 107 38,3 

2010 43 96 44,8 

2015 33 79 41,8 
Zdroj: vlastní zpracování dle dat matričního úřadu Horšovský Týn, 2017 

 

Obrázek č. 13: Vývoj počtu uzavřených sňatků na zámku Horšovský Týn a v  území s půs. 
m. ú. Horšovský Týn v letech 2000, 2005, 2010 a 2015 
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Zdroj: vlastní zpracování dle dat matričního úřadu Horšovský Týn , 2017 

 

Svatby na zámku Horšovský Týn jsou evidovány matričním úřadem Horšovský Týn. 

Zámek byl oblíbenou lokalitou pro svatby již v roce 2000, kdy se zde konalo 39 svateb. 

Ročně je zhruba 40 % obřadů, z celkového počtu svateb na území s působností 

matričního úřadu Horšovský Týn, uskutečněno právě na zámku. 



 

 

37 

 

Státní hrad Švihov 

 

Gotický vodní hrad Švihov se nachází na území města Švihov v okrese Klatovy. 

Veřejně přístupný hrad ve vlastnictví státu je chráněn jako národní kulturní památka 

České republiky. Švihov byl postaven již před rokem 1375 a na konci 15. století 

přestavěn v pozdním gotickém slohu. Od druhé poloviny 20. století započala 

rekonstrukce hradu, který se nacházel v dezolátním stavu. Dnes je vodní hrad Švihov 

pro svoji historickou hodnotu oblíbeným cílem turismu, střediskem kultury  

a vyhledávanou lokalitou pro filmový průmysl. V roce 1973 se zde natáčela pohádka 

Tři oříšky pro Popelku. Možná i proto je hrad Švihov oblíbeným místem pro svatební 

obřady. Státní hrad Švihov nabízí 4 varianty místa svatebního obřadu. Nejčastěji je 

využíván taneční sál v jižním paláci hradu s kapacitou pro 80 osob, hradní kaple pro 30 

svatebčanů, špýchar s bezbariérovým přístupem pro 150 svatebčanů nebo prostory 

Zadního parkánu pro konání exteriérové svatby. Pronájmy zmíněných prostor jsou 

zpoplatněny pro rok 2017 ve výší 7 500-10 000 Kč (duben–říjen) nebo 9 000-15 000 Kč 

(listopad-březen). (Švihov, 2017) 

Státní zámek Červené Poříčí 

 

Zámek Červené Poříčí je ojedinělým příkladem stavby saské renesance v Plzeňském 

kraji. Nachází se v katastrálním území obce Červené Poříčí (okres Klatovy), 14 km 

severně od města Klatovy. Zámek z počátku 17. století zůstal téměř neznehodnocen 

pozdějšími stavebními úpravami a byl prohlášen v roce 2010 národní kulturní 

památkou. Zámek je atraktivní lokalitou pro uspořádání svatebních obřadů, které se 

konají v zámecké kapli Nejsvětějšího srdce Ježíšova nebo v zámeckém parku. Poplatek 

za pronájem prostoru na zámku Červené Poříčí je 5 000Kč. (Červené Poříčí – zámek 

skrytých pokladů, 2017) 
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Tabulka č.  12: Vývoj počtu uzavřených sňatků na vybraných lokalitách a v  území s půs. 

m. ú. Švihov v letech 2000, 2005, 2010 a 2015 

rok 
počet sňatků 

 hrad Švihov 

počet sňatků 

zámek Č. Poříčí 

celkový počet 

m. ú. Švihov 

relativní 
četnost [%] 

hrad Švihov 

relativní 
četnost [%] 

zámek Č. 
Poříčí 

2000  5  0  9  55,6  0 

2005  16  0  20  80  0 

2010  34  2  40  85  5 

2015  15  2  23 65,2   8,7 
Zdroj: vlastní zpracování dle dat matričního úřadu Švihov , 2017 

 
Obrázek č. 14: Vývoj počtu uzavřených sňatků na vybraných lokalitách a v  území s půs. 

m. ú. Švihov v letech 2000, 2005, 2010 a 2015 
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Zdroj: vlastní zpracování dle dat matričního úřadu Švihov , 2017 

 

Svatební obřady na hradu Švihov a na zámku Červené Poříčí jsou evidovány matričním 

úřadem Švihov. Z grafu je jednoznačně patrné, že hrad Švihov je pro svatby výrazně 

populárnější lokalitou než zámek Červené Poříčí. Na Švihově byly svatby pořádány již 

v roce 2000 a zájem se v následujících letech zvyšoval. V roce 2010 bylo na Švihově 

pořádáno 34 svateb a na zámku Červené Poříčí 2 svatební obřady z celkových  

40 obřadů pod matričním úřadem Švihov. V tomto roce bylo na území s působností 

matričního úřadu Švihov uzavřeno 90 % manželství mimo obřadní síň. 

Dle dat poskytnutých m. ú. s půs. Švihov projevují často zájem o svatební obřad 

na Švihově snoubenci, z nichž alespoň jeden má jiné občanství než české  

(např. Austrálie, Irsko, USA, Slovensko, Nizozemsko a Guatemala). 
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Hrad Kašperk 

 

Hrad Kašperk je dominantou Šumavského podhůří v místní části Žlíbek. Je vzdálen  

2,5 km severovýchodně od města Kašperské hory v okrese Klatovy. Hrad Kašperk byl 

založen stejně jako hrad Radyně v druhé polovině 14. století Karlem IV. na obranu 

zemských hranic s Bavorskem. V současnosti je Kašperk jedním z nejatraktivnějších 

turistických cílů Šumavy. Kašperk nabízí také svatební obřady, láká na „nejkrásnější 

den na nejkrásnějším hradě“. Obřady probíhají v expozičních prostorách purkrabství 

nebo na hradním nádvoří. Poplatek za obřad na hradě je 3.500 Kč. (Kašperk, 2014) 

Tabulka č.  13: Vývoj počtu uzavřených sňatků na hradu Kašperk a v  území s půs. m. ú. 

Kašperské hory v letech 2000, 2005, 2010 a 2015 

rok 
počet sňatků 
hrad Kašperk 

celkový počet  
m. ú. Kašperské hory 

relativní četnost [%]  
hrad Kašperk 

2000 0 5 0 

2005 9 16 56,3 

2010 16 38 42,1 

2015 7 30 23,3 
Zdroj: vlastní zpracování dle dat matričního úřadu Kašperské hory , 2017 

 

Obrázek č. 15: Vývoj počtu uzavřených sňatků na hradu Kašperk a v  území s půs. m. ú. 

Kašperské hory v letech 2000, 2005, 2010 a 2015 
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Zdroj: vlastní zpracování dle dat matričního úřadu Kašperské hory , 2017 

 

První svatební obřady na Kašperku zaznamenává graf až v druhém sledovaném období. 

Celkově nízký počet svateb v roce 2000 v území s půs. m. ú. Kašperské hory je 

způsoben dle sdělení MěÚ Kašperské hory rekonstrukcí obřadní síně. Ve třetím 

sledovaném období pozorujeme nárůst oblíbenosti hradu pro konání svatebních obřadů. 

V roce 2015 ubylo počtu uzavřených sňatků na hradu Kašperk, narůstá totiž oblíbenost 

konání svatby na horských chatách (Modrava, Horská Kvilda). 
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Hrad a zámek Klenová 

 

Hrad a zámek Klenová se nachází v katastrální území obce Klenová v okrese Klatovy.  

Od města Janovice nad Úhlavou je Klenová vzdálena 2 km a leží 13 km západně  

od okresního města Klatovy. K hradu poloviny 13. století byl v 19. století přistavěn 

novogotický zámek. Od druhé poloviny 20. století je komplex Klenové majetkem státu 

a prostory jsou využívány jako umělecká galerie. Svatební obřady se konají na nádvoří 

hradu, které tvoří romantickou kulisu nebo v prostorách bývalé zámecké knihovny, 

která tak slouží jako svatební síň. Poplatek za organizaci svatby ve svatební síni nebo  

na nádvoří je 3 500 Kč. (Galerie Klatovy – Klenová, 2015)  

 

Tabulka č.  14: Vývoj počtu uzavřených sňatků na hradu Klenová a v  území s půs. m. ú. 

Janovice nad Úhlavou v letech 2000, 2005, 2010 a 2015 

rok 
počet sňatků  
hrad Klenová 

celkový počet  
m. ú. Janovice n. Úhlavou 

relativní četnost [%]  
hrad Klenová 

2000 39 48 81,3 

2005 49 57 86 

2010 52 62 83,9 

2015 39 42 92,9 
Zdroj: vlastní zpracování dle dat matričního úřadu Janovice nad Úhlavou , 2017 

 

Obrázek č. 16: Vývoj počtu uzavřených sňatků na hradu Klenová a v  území s půs. m. ú. 

Janovice nad Úhlavou v letech 2000, 2005, 2010 a 2015 

0

10

20

30

40

50

60

70

2000 2005 2010 2015

p
o

če
t 

u
za

vř
en

ýc
h

 s
ň

a
tk

ů

rok

počet sňatků hrad Klenová celkový počet matriční území Janovice n. Úhlavou

 
Zdroj: vlastní zpracování dle dat matričního úřadu Janovice nad Úhlavou, 2017 

 

Svatby na Klenové jsou evidovány matričním úřadem Janovice n. Úhlavou. Klenová 

byla oblíbenou lokalitou pro svatby již v roce 2000, kdy se zde konalo 39 svateb. 

V každém ze studovaných období bylo na Klenové uskutečněno více než 80 % obřadů 

z celkového počtu svateb na území s působností matričního úřadu Janovice n. Úhlavou. 
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Státní hrad Rabí 

 

Zřícenina hradu Rabí leží v katastrálním území obce Rabí v okrese Klatovy. Hrad je 

vzdálen 8 km severovýchodně od města Sušice. Středověký hrad proslavený  

ve spojitosti s husitskými válkami v 18. století vyhořel. Rozlohou se jedná o největší 

hrad v České republice. Rabí je nevšední památkou středověkého stavitelství  

a vyhledávanou lokalitou svatebních obřadů. Nejčastěji jsou pro svatební obřady 

využívány prostory konírny, zároveň lze uspořádat ceremonii na hradním nádvoří. 

Poplatek za pronájem prostor činí 4–5 tisíc Kč. (Rabí, 2017) 

 

Tabulka č.  15: Vývoj počtu uzavřených sňatků na hradu Rabí a v  území s půs. m. ú. 
Rabí v letech 2000, 2005, 2010 a 2015 

Rok 
počet sňatků  

hrad Rabí 

celkový počet  

m. ú. Rabí 

relativní četnost [%]  

hrad Rabí 

2000 31 31 100 

2005 23 24 95,8 

2010 31 33 93,9 

2015 19 24 79,2 
Zdroj: vlastní zpracování dle dat matričního úřadu Rabí , 2017 

 

Obrázek č. 17: Vývoj počtu uzavřených sňatků na hradu Rabí a v  území s půs. m. ú. 

Rabí v letech 2000, 2005, 2010 a 2015 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat matričního úřadu Rabí , 2017 

 

Svatby na hradu Rabí jsou evidovány matričním úřadem Rabí. Již v roce 2000 se zde 

konalo 31 svateb. Oblíbenost pro svatební obřady si hrad udržel i v následujících letech. 

Úbytek počtu sňatků zaznamenává graf v roce 2015, přesto se jedná o téměř 80 % 

obřadů z celkového počtu svateb na území s působností matričního úřadu Rabí. 
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Státní hrad Velhartice 

 

Hrad Velhartice leží nad levým břehem řeky Ostružná v katastrální území obce 

Velhartice v okrese Klatovy. Dominanty středověkého gotického hradu z přelomu  

13. a 14. století tvoří zřícenina hradního paláce (Rajský dům) a unikátní kamenný most. 

Národní kulturní památka Velhartice nabízí nad rámec běžného turistického provozu 

možnost konání svatebních obřadů. Poplatek za uskutečnění obřadu činí 4 500 Kč. 

(Velhartice, 2014) 

 
Tabulka č.  16: Vývoj počtu uzavřených sňatků na hradu Velhartice a v  území s půs.  

m. ú. Velhartice v letech 2000, 2005, 2010 a 2015 

Rok 
počet sňatků hrad 

Velhartice 
celkový počet  

m. ú. Velhartice 
relativní četnost [%]  

hrad Velhartice 

2000 11 15 73,3 

2005 54 58 93,1 

2010 48 51 94,1 

2015 33 33 100 
Zdroj: vlastní zpracování dle dat matričního úřadu Velhartice , 2017 

 

Obrázek č. 18: Vývoj počtu uzavřených sňatků na hradu Velhartice a v  území s půs.  
m. ú. Velhartice v letech 2000, 2005, 2010 a 2015 

Zdroj: vlastní zpracování dle dat matričního úřadu Velhartice , 2017 

 

Svatby na hradu Velhartice jsou evidovány matričním úřadem Velhartice. Velharticím 

se právem přezdívá „svatební hrad“. V letech 2005, 2010 a 2015 zde bylo uzavřeno 

celkem 135 manželství, průměrně 45 svateb za rok. V každém ze zmíněných období 

bylo na hradu uskutečněno více než 90 % obřadů z celkového počtu svateb na území 

s působností matričního úřadu Velhartice, v roce 2015 dokonce 100 %. 
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Kladrubský klášter 

 

Kladrubský klášter byl založen ve 12. století jako benediktínský klášter. Nachází se  

5 km jižně od města Stříbro a leží v katastrálním území obce Kladruby v okrese Tachov. 

Kladrubský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie je významnou památkou české 

barokní architektury. V okrese Tachov je areál kladrubského kláštera atraktivní 

lokalitou pro konání svatebního obřadu. Poplatek za uzavření civilního sňatku 

v prostorách zimního refektáře činí 5 000 Kč. (Klášter Kladruby, 2017) 

 
Tabulka č.  17: Vývoj počtu uzavřených sňatků v  klášteře Kladruby a v území s půs. m. 

ú. Kladruby v letech 2000, 2005, 2010 a 2015 

Rok 
počet sňatků  

klášter Kladruby 
celkový počet  
m. ú. Kladruby 

relativní četnost [%]  
klášter Kladruby 

2000 0 10 0 

2005 7 21 33,3 

2010 8 18 44,4 

2015 16 28 57,1 
Zdroj: vlastní zpracování dle dat matričního úřadu Kladruby , 2017 

 

Obrázek č. 19: Vývoj počtu uzavřených sňatků v  klášteře Kladruby a v území s půs. m. 
ú. Kladruby v letech 2000, 2005, 2010 a 2015 
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Zdroj: vlastní zpracování dle dat matričního úřadu Kladruby , 2017 

 

První údaj o počtu svateb v klášteře zaznamenává graf v roce 2005, v následujících 

obdobích se zájem snoubenců o tuto lokalitu zvyšoval. Mezi hodnocenými lokalitami se 

jedná o velmi specifické místo pro svatební obřad, přesto v porovnání s většinou 

vybraných hradů a zámků je zde uzavíráno výrazně méně manželství. 
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Zámek Mirošov 

 

Zámek Mirošov se nachází na území města Mirošov v okrese Rokycany. Původně 

renesanční stavba z 16. století je od města Rokycany vzdálena 8 km jihovýchodním 

směrem. V 18. století byl zámek přestavěn v barokním slohu, jehož ráz si zachovává 

dodnes. Zámek je v soukromém vlastnictví a nabízí celoroční službu konání svatebních 

obřadů, dokonce i v nočních hodinách. (Zámek Mirošov, 2010) 

 

Tabulka č.  18: Vývoj počtu uzavřených sňatků na zámku Mirošov a v  území s půs. m. ú. 
Mirošov v letech 2000, 2005, 2010 a 2015 

Rok 
počet sňatků  

zámek Mirošov 
celkový počet  
m. ú. Mirošov 

relativní četnost [%]  
zámek Mirošov 

2000 0 15 0 

2005 22 34 64,7 

2010 48 60 80 

2015 25 34 73,5 
Zdroj: vlastní zpracování dle dat matričního úřadu Mirošov , 2017 

 

Obrázek č. 20: Vývoj počtu uzavřených sňatků na zámku Mirošov a v  území s půs. m. ú. 

Mirošov v letech 2000, 2005, 2010 a 2015 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle dat matričního úřadu Mirošov , 2017 

 

Na zámku Mirošov se začalo oddávat až v roce 2004, proto údaj o počtu svateb za rok 

2000 chybí. V následujících dvou zkoumaných obdobích se zájem snoubenců o obřad 

na zámku Mirošov zvyšoval, v roce 2010 zde bylo uzavřeno 48 manželství. Dlě MěÚ 

Mirošov byl pokles v dalším období způsoben nabízením zámku k prodeji od roku 2012 

v realitních kancelářích, proto si snoubenci obřad zajišťovali na jiných místech.  
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Zámek Zbiroh  

 

Zbiroh je hradem přestavěným na zámek, který leží v katastrální území města Zbiroh 

v okrese Rokycany. Původní opevněný hrad ze 13. století byl v závěru 16. století 

přestavěn na zámecké sídlo. (Zbiroh – oficiální stránky, 2017) 

Od roku 2004 je zbirožský zámek v soukromém vlastnictví, je oblíbeným cílem 

turismu, nabízí ubytování a konání společenských akcí. Je prezentován jako vysoce 

prestižní a dostupné místo pro konání svateb. Zámek Zbiroh byl oceněn jako Svatební 

místo 2012. Základní poplatek za svatební obřad je 24 200 Kč. (Zámek Zbiroh, 2013) 

 

Tabulka č.  19: Vývoj počtu uzavřených sňatků na zámku Zbiroh a v území s půs. m. ú. 
Zbiroh v letech 2000, 2005, 2010 a 2015 

Rok 
počet sňatků 

 zámek Zbiroh 

celkový počet  

m. ú. Zbiroh 

relativní četnost [%]  

zámek Zbiroh 

2000 0 20 0 

2005 0 17 0 

2010 63 79 79,7 

2015 25 53 47,2 
Zdroj: vlastní zpracování dle dat matričního úřadu Zbiroh , 2017 

 
Obrázek č. 21: Vývoj počtu uzavřených sňatků na zámku Zbiroh a v  území s půs. m. ú. 

Zbiroh v letech 2000, 2005, 2010 a 2015 
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Zdroj: vlastní zpracování dle dat matričního úřadu Zbiroh , 2017 

 

Zámek byl po rekontrukci otevřen v červnu 2005, proto chybí údaje v předchozích 

obdobích. V roce 2010 se zde konalo 63 svateb, což představuje 79,7 % z celkového 

počtu svateb na území s působností matričního úřadu Zbiroh. Následný pokles je zřejmě 

způsben nárůstem poplatku za obřad po ocenění „Svatební místo roku 2012“. 
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4.2.3 Hodnocení oblíbenosti sledovaných straktivních lokalit v Plzeňském kraji 

 

Obrázek č. 22 

 
Zdroj: vlastní zpracování v ArcGIS dle dat m.ú., 2017 

 

Mapa zobrazuje počty svateb na sledovaných atraktivních lokalitách v Plzeňském kraji. 

Z celkového počtu sledovaných lokalit (23) v této mapě je znázorněno pouze  

8 atraktivních lokalit, protože na ostatních lokalitách v roce 2000 se nekonala žádná 

svatba nebo zmíněná místa nebyla k organizaci svatby nabízena. Z mapy vyplývá, že 

v roce 2000 byly svatby v Plzeňském kraji mimo budovy radnic organizovány pouze na 

několika zámcích, především však na zámku Kozel. Dále na hradech v okrese Klatovy a 

nízký počet svateb v klášteře Plasy. 



 

 

47 

 

Obrázek č. 23 

 
Zdroj: vlastní zpracování v ArcGIS dle dat m.ú., 2017 

 

V této mapě již vidíme oproti předchozímu sledovanému období výrazných nárůst počtu 

zobrazených atraktivních lokalit, na kterých byly v roce 2005 konány svatební obřady. 

Narůstá počet aktaktivních lokalit především v okolí krajského města Plzeň. Výrazný 

nárůst oblíbenosti oproti předchozímu sledovanému období vidíme u hradu Velhartice. 
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Obrázek č. 24 

 
Zdroj: vlastní zpracování v ArcGIS dle dat m.ú., 2017 

 

 

V mapě sledující rok 2010 je již zobrazeno 20 lokalit, kde byly konány svatební obřady. 

Stále se jedná především o hrady, zámky a kláštery. Atraktivní zámky pro svatební 

obřady jsou soustředěny především kolem krajského města. Zajímavostí je, že většina 

hradů, které jsou snoubenci oblíbené pro konání svatebních obřadů, leží v okrese 

Klatovy. V této mapě je již zobrazen také zámek Zbiroh, kde je pozorován vysoký počet 

svatebních obřadů. 
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Obrázek č. 25 

 
Zdroj: vlastní zpracování v ArcGIS dle dat m.ú., 2017 

 

Mapa zobrzuje počty svateb na sledovaných atraktivních lokalitách v Plzeňském kraji 

v roce 2015. Zde jsou již znázorněny všechny sledované atraktivní lokality. Zájem o 

svatby na hradech a zámcích v roce 2015 přetrvává, nově se objevují však netradiční 

místa pro konání svatebních obřadů (Plzeňský Prazdoj a Chodská chalupa), kde není 

počet svatebních obřadů výrazný, avšak lze očekávat nárůst oblíbenosti těchto lokalit. 
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Obrázek č. 26 

 
Zdroj: vlastní zpracování v ArcGIS dle dat m.ú., 2017 

 

Kartodiagram zobrazuje srovnání počtu svateb na vybraných atraktivních lokalitách  

s počtem v území příslušného matričního úřadu. Z mapových výstupů pro srovnání 

těchto veličin (2000, 2005, 2010 a 2015) je vyjmuto území Plzeň, důvodem je vysoký 

počet svateb na radnici a zároveň velmi nízké procento svateb na atraktivních lokalitách 

sledovaných v této bakalářské práci.  
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Obrázek č. 27 

 
Zdroj: vlastní zpracování v ArcGIS dle dat m.ú., 2017 

 

 

V tomto mapovém výstupu již pozorujeme nárůst počtu svateb na atraktivních 

lokalitách. Svatby na sledovaných atraktivních místech, na kterých se v roce 2005 

oddávalo, tvoří ve většině případů více než 50 % svateb z celkového počtu uzavřených 

sňatků v území s půs. příslušného m. ú.. 
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Obrázek č. 28 

 
Zdroj: vlastní zpracování v ArcGIS dle dat m.ú., 2017 

 

Období 2010 je velmi podobné přechozímu období (2005). Změny se týkají především 

celkového počtu svateb v území s půs. m. ú. Zbiroh, kde díky otevření zámku Zbiroh 

výrazně vzrost počet uzavřených sňatků, které se konaly především na zámku. V tomto 

sledovaném období můžeme zároveň mluvit o „svatebním boomu“ na hradech a 

zámcích v Plzeňském kraji. V okresu Klatovy bylo v tomto období ve všech 

sledovaných území, vyjma území Kašperské hory, více než 80 % svateb z celkového 

počtu uzavřených sňatků v území s půs. příslušného m. ú. právě na sledovaných 

lokalitách. 
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Obrázek č. 29 

 
Zdroj: vlastní zpracování v ArcGIS dle dat m.ú., 2017 

 

V posledním sledovaném období pozorujeme celkový pokles počtu svateb  

ve sledovaných území, zároveň však počet svateb na atraktivních lokalitách stále tvoří 

velmi významnou část. Vysoký podíl počtu svateb pozorujeme především na hradech 

v okrese Klatovy a na zámcích, které mají dlouholetou svatební tradici. 

 
 

 
 

 
 
 



 

 

54 

 

4.3  Svatební agentury a salony v Plzeňském kraji a jejich služby 

4.3.1 Popis poskytovaných svatebních služeb 

 

Výběr obřadního místa 

Místo konání obřadu je velmi důležitou položkou na seznamu svatebních příprav. 

Místem pro obřad může být obřadní síň radnice, ale i jiná místa jako jsou hrady, zámky, 

kaple, zahrady a jiná méně tradiční místa. Zajištění místa svatebního obřadu 

zprostředkovává na území Plzeňského kraje 5 svatebních agentur a žádný ze svatebních 

salonů.  

Svatební oděvy 

Svatební šaty bývají pro nevěstu asi nejdůležitější položkou na seznamu svatebních 

příprav. Mezi svatebními šaty stále dominuje bílá barva, jak tomu bylo v minulosti. Dle 

šatů nevěsty je dále vybírán oblek pro ženicha a případně šaty pro družbu. Svatební šaty 

je možno nechat ušít na zakázku, zakoupit v obchodě nebo zapůjčit přímo ve svatebním 

studiu či salonu. Volba návštěvy svatebního salonu v ČR stále dominuje při výběru 

společenských, v tomto případě svatebních oděvů. (Magazín svatební inspirace, 2016) 

V Plzeňském kraji službu zapůjčení nebo prodej svatebních oděvů zajišťuje  

7 svatebních agentur a 11 svatebních salonů. 

Snubní prsteny 

 

Jen těžko si lze představit svatbu bez snubních prstýnků. Ty jsou již po staletí symbolem 

spojení a potvrzení manželských slibů. (Snubní prsteny, 2015) Do roku 1990 se 

nejčastěji setkáme s klasickými zlatými, ne příliš zdobenými prstýnky. V devadesátých 

letech se začínají s rozvojem podnikání objevovat na pultech zlatnictví prsteny z bílého 

zlata, které dodnes patří mezi stálice mezi snubními prsteny. Oblíbené je posledních  

5 let je červené nebo růžové zlato v kombinaci s bílým. Snubní prsteny lze vybrat 

klasicky v každém zlatnictví, stále častěji však snoubenci využívají služeb svatebního 

salonu, kde spolu s šaty vyberou i snubní prsteny. (Snubní prsteny, 2016) 

V Plzeňském kraji tuto službu poskytuje 7 agentur a 8 salonů.  
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Svatební oznámení 

 

„Oficiální pozvání na svatbu se provádí obvykle formou svatebního oznámení, které se 

rozešle příbuzným, kolegům, přátelům, všem, kteří by se měli o svatbě dozvědět, avšak 

nemusí se účastnit oslavy.“ (Svatební oznámení a pozvánky, 2014) V minulosti si 

snoubenci tvořili vlastní svatební pozvánky, které se psaly ručně nebo byly malované. 

Dnes se již s takovými pozvánkami nesetkáme. Svatební oznámení se dnes svěřuje  

do rukou profesionálů, grafiků nebo snoubenci využívají služby svatebního salonu, kde 

zadají požadavky na vzhled svatebního oznámení, vyberou text a doplní potřebné údaje. 

Zprostředkování této služby v Plzeňském kraji zajišťuje 7 agentur a 9 salonů. 

Svatební kytice a květinové aranžmá 

 

Na žádné svatbě by neměla chybět svatební kytice pro nevěstu, svatební květinová 

výzdoba a další romantické dekorace a doplňky. Svatební kytici může vytvořit 

květinářka i v malé květince, jako tomu bylo v minulosti. Dnes se snoubenci často 

obracejí na svatební agentury a salony, spolupracující s květinovými studii, kde zkušení 

floristé snoubencům poradí a připraví květiny „na míru“ dle sezónnosti, svatebních šatů, 

místa obřadu, barevného ladění svatby, velikosti svatby a počtu hostů. Trendem 

posledních let jsou tzv. „pohodové svatby“ bez tradic a formálností. Často se konají 

v exteriéru, na louce nebo na statku. Místo pevně vázaných kytic zde mají místo 

volnější vazby, svatební kytice ve formě „lučního kvítí“. Na druhou stranu jsou neméně 

populární elegantní zámecké svatby. (Květiny a dekorace, 2017) 

Na území Plzeňského kraje poskytuje dekorační služby 7 svatebních agentur  

a 9 svatebních salónů.  

Vizážistické a kadeřnické služby 

 

Svatba je pro většinu žen jednou z nejvýznamnějších událostí v životě, a proto chce být 

každá nevěsta ve svůj den nejkrásnější. Nevěsty se ve svůj svatební den svěřují často  

do rukou odborníků a využívají kosmetických a kadeřnických služeb. Pro větší komfort 

dojíždí vizážisté a kadeřníci za svými zákazníky. Nevěsty se mohou samozřejmě upravit 

vlastními silami nebo využít služeb svého kadeřníka či vizážisty.  

Na území Plzeňského kraje v rámci organizace svatebních příprav zprostředkovává 

kadeřnické a vizážistické služby 8 svatebních agentur a 7 svatebních salonů. 
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Svatební hostina – banket 

Vybrat ideální místo pro konání svatebního obřadu je nelehký úkol. Neméně snadné je 

najít vhodné místo pro svatební hostinu. Pojem „svatební hostina“ je často 

v gastronomické terminologii nazývána jako banket. Jedná se o společenskou akci se 

slavnostní tabulí, která je spojena s významnou událostí. (Banket, 2017) Svatební 

hostinu lze uspořádat kdekoliv. V oblíbené restauraci snoubenců, která disponuje 

dostatečnou kapacitou, ale také přímo v místě konání obřadu. Některá obřadní místa 

totiž nabízejí současně i uspořádání svatebního banketu např. v modrém salonku na 

loveckém zámku Kozel. (Státní zámek Kozel, 2017) V letních měsících jsou oblíbené 

venkovní svatební hostiny na zahradách nebo letních terasách restauračních zařízení. 

Svatební agentury či salony jsou ve spolupráci s restauračními či cateringovými 

společnostmi schopni zorganizovat svatební hostinu snoubencům opravdu „na míru“,  

po níž může následovat raut se zábavou do ranních hodin.  Organizaci svatebního 

banketu v Plzeňském kraji nabízí 5 svatebních agentur a 3 svatební salony. 

Svatební dort 

 

Nedílnou součástí svatby je samozřejmě svatební dort, který může být dominantou 

svatební tabule. Dort si mohou snoubenci vyrobit, avšak tento úkol ve většině případů 

přenechávají odborníkům. Cukráři nabízejí nepřebernou škálu možností a čerpají 

inspiraci ze zahraničí (Svatební dort, 2016) 

Zajištění svatebního dortu nabízí snoubencům na území Plzeňského kraje 5 svatebních 

agentur a 4 svatební salóny. 

Výslužky 

 

Výslužkou rozumíme kousek dortu, koláčky nebo svatební cukroví. Připravují se  

do speciálních krabiček a rozdávají se svatebčanům při odchodu ze svatby. V minulých 

desetiletích si je připravovali nevěsty samy s pomocí matek a babiček. Dnes stále častěji 

nechávají přípravu svatebního cukroví na profesionálních cukrářích. Populární jsou také 

suvenýry připojované k výslužce nebo k místu na svatební tabuli ve formě čokolád se 

jmény a datem svatby, svíčky ve tvaru srdcí nebo miniatury alkoholických nápojů se 

speciálně tištěnou etiketou. (Výslužky a dárečky pro hosty, 2014) 

Zajištění této služby na území Plzeňského kraje nabízí 5 svatebních agentur a 4 svatební 

salony. 
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Fotografické a video služby  

 

Důležitou součástí svatby jsou fotografické a video služby, neboť mimo vzpomínek jsou 

to jediné, co ze svatby zůstane. (Foto a video, 2017)  

Služba svatebního fotografování je založena na konceptu firmy z Taiwanu, která 

poskytuje vnitřní a venkovní fotografování pro rodiny s dětmi a fotografické služby pro 

významné dny. Kolem roku 1994 v Thajsku začala být poskytována služba svatebního 

fotografování jako základní služba svatebních studií. (Napompech, 2014a) Lze říci,  

že tato služba má kořeny v jihovýchodní Asii odkud se rozvinula do celého světa. 

Snoubenci velmi často volí profesionálního fotografa, který dokáže zachytit atmosféru 

celého svatebního dne: přípravy nevěsty, svatební obřad, fotografování novomanželů 

v interiéru či exteriéru a na svatebním banketu a při zábavě. Nabízeno je také vytvoření 

svatební fotoknihy nebo prezence či videa z fotografií. Identická je služba 

profesionálních kameramanů, kteří vytvoří ze svatebního dne videozáznam, který upraví 

střihem a doprovodnou hudbou. (Svatební foto a video, 2010)  

Službu svatebního fotografování či videozáznamů v Plzeňském kraji zprostředkovává  

7 svatebních agentur a 4 svatební salony. 

Hudba 

 

S hudebním doprovodem se setkáváme na svatbě již při svatebním obřadu, kdy je 

tradičně příchod nevěsty doprovázen „svatebním pochodem“ na varhany, klávesy či 

reprodukovanou hudbou. Hudba spojená s tancem následuje většinou i v průběhu 

svatební hostiny. Snoubenci si mohou objednat hudbu reprodukovanou, živou kapelu 

nebo služby DJs, kteří dokonce mohou zajistit roli moderátora. (Hudba na svatbu, 2017) 

Hudební služby na území Plzeňského kraje zprostředkovává 5 svatebních agentur  

a 2 svatební salony. 

Zábavný program 

 

Únos nevěsty a sbírka finanční hotovosti do střevíce. Tento tradiční doprovodný 

program na svatební hostině dnes již střídají takzvané „atrakce“. Může se o jednat  

o doprovodný program při taneční zábavě (fotokoutek s rekvizitami, balonky s heliem, 

přizvání karikaturisty), kouzelnická či taneční vystoupení, vypouštění lampionů štěstí 

nebo ohňostroj. V Plzeňském kraji tuto novinku, která oživí zábavu na svatební hostině 

poskytují 4 svatební agentury. (Zábava na svatbu, 2016) 
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Svatební vůz 

 

Svatební doprava je nutností na každé svatbě. Svatební vůz pro ženicha a nevěstu bývá 

tradičně ozdoben a vedle svatebních šatů je jedním z nejvýraznějších prvků svatebního 

dne. V posledních pěti letech lze pozorovat při průjezdu svatební kolony i netradiční 

vozy dopravující nevěstu a ženicha. Bývají to historická vozidla (veterán) nebo 

limuzíny. Příjezd snoubenců k obřadnímu místu či odjezd novomanželů může být jako 

v pohádce. Svatební agentury dokáží zajistit dokonce i kočár tažený koňmi. Tato služba 

je nabízena také například na zámku Nebílovy. (Státní zámek Nebílovy, 2017)  

Na území Plzeňského kraje nabízí zprostředkování této služby 4 agentury a 2 salony. 

Ubytování 

 

V případě, že snoubenci pořádají svatbu ve vzdálenější lokalitě od místa svého bydliště, 

je potřeba zajištění ubytování pro novomanžele, případně i pro svatebčany. Lze využít 

místa, kde probíhá svatební hostina, pokud zařízení disponuje ubytovacími kapacitami 

nebo blízkých hotelů či penzionů. Některá zařízení dokonce nabízejí svatební apartmá. 

Ubytovací službu na území Plzeňského kraje zprostředkovává 5 svatebních agentur  

a 1 svatební salon. 

Svatební cesta 

 

Svatební cesta neodmyslitelně ke svatbě patří. Novomanželé mohou podniknout 

tuzemskou či zahraniční svatební cestu. Oblíbené jsou cesty na romantické ostrovy 

(Mauricius, Zanzibar) a exotická místa (Dominikánská republika, Seychely, Bali) 

(Yacht Romance, 2017) 

Tři svatební agentury na území Plzeňského kraje nabízí zprostředkování této služby. 

Koordinace 

 

Svatební agentury nabízejí i službu koordinace svatebního dne. Zkušení koordinátoři 

mohou naplánovat časový harmonogram celé svatby a zajistit hladký průběh celého 

svatebního dne. (Tos Production, 2017) 

Tuto službu zajišťuje 5 svatebních agentur se sídlem v Plzeňském kraji. 
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4.3.2 Hodnocení rozmístění svatebních agentur a salonů v Plzeňském kraji 

 

Obrázek č. 30 

Zdroj: vlastní zpracování v ArcGIS, 2017 
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Mapa (obrázek č.30) hodnotí rozmístění poskytovaltelů svatebních služeb na území 

Plzeňského kraje. V zájmovém území se nachází 19 poskytovatelů těchto služeb 

(8 svatebních agentur a 11 svatebních salonů). 

Svatební agentury jsou soutředěny především v blízkosti krajského města Plzeň  

a zároveň oproti svatebním salonům nabízejí průměrně více služeb.  

Téměř polovina svatebních salonů je soustředěna v centrální části města Plzeň, najdeme 

tedy na velmi malém území velký počet subjektů, které poskytují základní svatební 

služby (svatební šaty, prsteny, oznámení, květinové služby, služby vizážistů  

a kadeřníků, případně foto/video služby). Svatební salony mimo území města Plzně, 

které poskytují více než 5 služeb, vyjma salonu KAMILA a ANERRY, sídlí vždy 

v okresním městě. 

Kompletní svatební servis na území Plzeňského kraje zajišťují pouze 3 svatební 

agentury: Tos Production, Kompletní svatba a KA MON. (viz příloha B) 

 

4.3.3 Hodnocení zastoupení svatebních služeb v Plzeňském kraji 

 

Pro hodnocení zastoupení svatebních služeb poskytovaných svatebními agenturami 

nebo salony bylo klasifikováno 16 svatebních služeb, které jsou jednotlivě popsány  

v kapitole 4.3.1.  

Příloha B této práce obsahuje tabulku, kde je u jednotlivých subjektů uvedeno, zda 

službu poskytují či nikoliv.  

Nejčastěji poskytovanou službou je zajišťování svatebních oděvů, kterou poskytuje  

18 z 19 zmíňěných subjektů. Dále je často zastoupeno zajištění snubních prstenů, 

svatebního oznámení, dekorační služby a služby vizážistické/kadeřnické. Zajištění 

svatebního dortu a výslužek nabízí 9 subjektů. Již méně časté je zajišťování banketu, 

fotografických služeb nebo hudebního doprovodu. Ostatní služby bychom mohli řadit 

mezi nadstandartní. Většinou se jedná o služby, které jsou zprostředkovány svatební 

agenturou, jen vyjímečně je zajišťují svatební salony. Jedná se o rezervaci obřadního 

místa a s tím spojené formality, zábavný program při svatebním dni, zajištění 

svatebních vozů, ubytování, svatební cesta a samozřejmě koordinace celého dne. 

Zajištění tuzemské nebo zahraniční svatební cesty je ze zmíněných služeb nejméně 

zastoupeno. (viz příloha B) 
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5 HODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

 

5.1 Hodnocení vzorku respondentů 

 

V dotazníkovém šetření bylo osloveno 281 respondentů v Plzeňském kraji. Při 

dotazování byla snaha o vytvoření reprezentativního vzorku. Vzorek respondentů je 

tvořen 53,4 % žen a 46,6 % mužů. Věkovou kategorii 18-25 let tvoří 33,8 %, 26-35 let 

pak 66,2 % dotázaných. Dle okresů bylo osloveno 36,7 % (PM), 11 % (PJ),  

12,1 % (PS), 14,6 % (KT), 9,3 % (DO), 7,5 % (RO) a 8,9 % (TA). Všichni dotazovaní 

byly v době vyplnění dotazníku svobodní.  

 

5.2 Vyhodnocení dotazníkových otázek 

 

Otázka č. 1: Plánujete sňatek. Jaký? 
Na otázku č. 1, zda dotazovaní plánují civilní nebo církevní sňatek, odpovědělo 275 
respondentů – civilní (97,9 %) a pouze 6 dotázaných – církevní (2,1 %).  

 
Otázka č. 2: Uvažoval/a jste o uzavření sňatku na jiném místě, než je stanovená 

obřadní síň, radnice v místě Vašeho bydliště/ jednoho ze snoubenců?  
 

Obrázek č. 31: Zobrazení odpovědí respondentů týkající se volby místa obřadu v [%] 

 
        Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šetření, 2017 

 

Na otázku, zda respondenti uvažují o uzavření sňatku na jiném, než stanoveném 

obřadním místě odpovědělo 63 % dotázaných ANO, tedy uvažují o jiném místě, než je 

stanovená obřadní síň v místě bydliště jednoho ze snoubenců. 37 % dotázaných plánují 

uskutečnění svatebního obřadu na radnici. 
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Otázka č. 3: V posledním desetiletí jsou stále populárnější svatby mimo radnici. 

Na kterém místě byste si přáli uspořádat obřad? 
 

Obrázek č. 32: Zobrazení volby respondentů „místo obřadu“ dle mužů v [%] 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šetření , 2017 

 

Obrázek č. 33: Zobrazení volby respondentů „místo obřadu“ dle žen v [%] 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šetření, 2017 

 

Nejčastější odpovědí mužů na otázku, kde plánují svatební obřad byla radnice, 

odpovědělo takto 38,9 % dotázaných mužů, zatímco ženy tuto odpověď zvolily jen  

ve 34,7 % případů.  Nejčastější odpovědí žen byla možnost hrad, zámek, odpovědělo 

takto 42 % dotázaných žen, muži tuto odpověď zvolili ve 31,3 % případů. Naopak 

častější odpovědí u mužů byla volba netradičního místa než u žen. Ostatní odpovědi: 

kaple, kostel, louka a zahrada byly dle rozlišení pohlaví téměř vyrovnané. 
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Obrázek č. 34: Zobrazení volby mužů „místo obřadu“ dle okresů v [%] 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šetření, 2017 

 

Možnost radnice volili nejčastěji muži v okresu Plzeň-sever (56,3 %), naopak nejméně 

často v okresu Domažlice (23,1 %), 65 % dotázaných mužů v okresu Klatovy zvolilo 

možnost hrad, zámek. Odpovědi kaple se objevili pouze v okresech Plzeň-město  

a Rokycany. Netradiční místo volili muži nejčastěji v okrese Plzeň-město (31,9%). 

 

Obrázek č. 35: Zobrazení volby žen „místo obřadu“ dle okresů v [%] 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šetření, 2017 

 

Odpovědi žen dle okresů na otázku místa plánování svatebního obřadu, téměř 

korespondují s odpověďmi mužů. Možnost radnice volily nejčastěji ženy v okresu 

Tachov (50 %), zatímco muži v okresu Plzeň-sever. Ženy častěji vybíraly možnost 

hrad, zámek v okresech Plzeň-město a Plzeň-jih než muži. Ve zmíněných okresech 

naopak byla u žen méně častá volba netradičního místa než u mužů. 
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Obrázek č. 36: Důležitost kritéria „výběr místa obřadu“ dle pohlaví v [%] 

Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šetření , 2017 
 

Na důležitosti kritéria „místo obřadu“ se obě pohlaví téměř shodují. Ženy tomuto 

kritériu přikládají větší důležitost, avšak rozdíly v tomto srovnání jsou téměř 

zanedbatelné. 

 

Otázka č. 4: Poplatek za obřad mimo radnici, či pronájem místa pro obřad je často 
spojen s vyššími náklady. Ovlivní vyšší finanční náklady rozhodnutí o místě obřadu? 

 

Obrázek č. 37: Míra ovlivnění respondentů při výběru obřadního místa cenou v [%] 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šetření , 2017 

 

Nejčastější odpovědí na otázku, zda vyšší finanční náklady ovlivní rozhodnutí o místě 

konání svatebního byla možnost částečně ovlivní, odpovědělo takto 60,5 % 

respondentů. 22,4 % dotázaných odpovědělo spíše neovlivní, 14,2 % rozhodně ovlivní a 

pouze 2,8 % dotázaných odpovědělo, že je finanční náklady rozhodně neovlivní. 
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Otázka č. 5: Preferujete konání svatebního obřadu v místě bydliště nebo jste ochotni za 

„svým dokonalým“ místem pro svatební obřad cestovat? 
 

Obrázek č. 38: Ochota cestovat za obřadním místem dle okresů Plzeňského kraje v [%] 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šetření, 2017 

 

 

Možnost v místě bydliště (jednoho ze snoubenců) volili nejčastěji respondenti 

v okresech Plzeň-město, Plzeň-jih a Plzeň-sever, jedná se ve většině případů  

o dotazované, kteří plánují uzavření sňatku na radnici. V okresech Klatovy, Domažlice 

a Rokycany bylo nejčastější odpovědí v rámci okresu. Více než 30 % dotázaných 

z okresů Plzeň-město a Plzeň-jih by cestovalo za obřadním místem v rámci Plzeňského 

kraje. Odpověď dotazovaných v rámci ČR se objevila pouze v okresech Plzeň-město, 

Klatovy a Domažlice, z nichž nejčastěji tuto možnost volili respondenti z okresu 

Klatovy (12,2 %). Nad rámec České republiky by cestovala necelá 3 % dotázaných 

z okresu Plzeň-město a 4 % z okresu Tachov. 
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Otázka č. 6: Jistě víte o existenci svatebních salonů a agentur.  

Plánujete využít jejich služeb pro uspořádání Vaší svatby? 
 

Obrázek č. 39: Zobrazení plánované spolupráce respondentů se svatební agenturou 

nebo salonem dle pohlaví v [%] 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šetření, 2017 

 

Odpovědi respondentů na otázku plánované spolupráce se svatebními agenturami  

a salony se lišily dle pohlaví. Pouze 44,3 % dotázaných mužů zvolilo plánovaní 

spolupráce s odborníky ve svatebních službách, zatímco u žen to bylo 53,3 %. Zároveň 

více žen (18 %) než mužů (12,2 %) by využilo organizace události na klíč. 

 
Obrázek č. 40: Zobrazení plánované spolupráce respondentů se svatební agenturou 

nebo salonem dle okresů Plzeňského kraje v [%] 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šetření, 2017 

 

Dle okresů nejčastěji volili možnost spolupráce s agenturami a salony respondenti  

z okresů Domažlice (57,7 %) Plzeň-město (56,3 %) a Klatovy (51,2 %). Naopak 

nejméně často dotazovaní z okresu Plzeň-jih (28 %) a Plzeň-sever (38,2 %). 
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Otázka č. 7: Svatební přípravy jsou náročné, které z uvedených položek plánujete 

zařadit na svůj seznam? 
 

Obrázek č. 41: Zobrazení počtu plánovaných položek na seznamu svatebních příprav 

dle dotázaných žen a mužů v [%] 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šetření, 2017 

 

Z grafů je jednoznačně zřetelná rozdílnost představ mužů a žen o položkách na seznamu 

svatebních příprav. Počet položek byl při hodnocení kategorizován na 3 skupiny 

(dotazovaní mohli vybrat libovolný počet položek). Kategorie byly rozděleny takto: 

1-5 položek (představuje menší svatbu bez banketu), 6-10 položek (klasická svatba 

s hostinou) a 11-16 položek (využití nadstandartních služeb např. svatební vůz atd.) 

 

Do 5 položek zvolilo 12 % dotázaných mužů a jen 6 % žen. Muži nejčastěji volili  

6-10 položek (66,4 %), zatímco ženy pouze v 34 % případů. Nejčastěji ženy volily  

11-16 položek (60 %), zatímco muži pouze ve 21,4 % případů. 
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Otázka č. 8: Které z položek byste přenechali na odbornících (agentura, salon)? 

 
Obrázek č. 42: Míra využití služeb agentury/salonu dotazovanými, kteří plánují 

spolupráci s agenturou či salonem v [%] 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šetření, 2017 

 

Do grafického hodnocení otázky č. 8, byli zahrnuti pouze respondenti, kteří 

v otázce č. 6 zvolili možnosti: svatba na klíč nebo využití některých služeb svatební 

agentury/salonu. Počet služeb byl při hodnocení kategorizován na 3 skupiny 

(dotazovaní mohli vybrat libovolný počet položek). Kategorie byly rozděleny takto: 

1-5 služeb, 6 a více služeb a kompletní servis. 

Tito respondenti nejčastěji volili do 5 služeb (51,1 %). 31,4 % zvolilo organizování 

události na klíč a 17,5 % těchto respondentů uvedlo více než 6 služeb. Můžeme tedy 

říci, že pokud dotazovaní chtěli více zprostředkovaných služeb, častěji zvolili 

organizaci svatby na klíč včetně koordinace. 
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Otázka č. 9: Preferujete tradiční svatbu nebo se necháte ovlivnit moderními trendy? 

  
(tradiční svatba= obřad na radnici, bílé šaty, pevné vazby květin, patrový zdobený 

dort, pevný zasedací pořádek u svatební tabule… 
moderní trendy= svatba na netradičním místě, barevné šaty, neformální oděv, 
uvolněná atmosféra, volné vazby květin, netradiční výslužky, doprovodné programy…) 

 

Obrázek č. 43: Zobrazení ovlivnění respondentů moderními trendy  

ve svatebních službách v [%] 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šetření, 2017 

 

Obrázek č. 44: Zobrazení ovlivnění respondentů moderními trendy ve svatebních 

službách dle života ve městě či na venkově v [%] 

  
Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šetření, 2017 

 

Z celkového vzorku respondentů volilo tradiční svatbu 52 % dotázaných, tedy 48 % 

respondentů by se nechalo ovlivnit moderními trendy ve svatebních službách.  

Z druhého grafu, kde je zohledněno, zda respondenti žijí ve městě či na venkově již 

pozorujeme, že respondenti žijící na venkově častěji volí tradiční svatbu. 
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Otázka č. 10: Kolik hostů byste na svůj velký den rádi pozvali? 

 

Obrázek č. 45: Zobrazení odpovědí respondentů na počet pozvaných hostů v [%] 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šetření, 2017 

 

 

Na otázku počtu pozvaných hostů respondenti nejčastěji volili možnost do 50 hostů 

(79,7 %). 13,5 % dotázaných zvolilo možnost do 10 hostů, tedy konání svatby v úzkém 

kruhu, naopak svatební den v širokém kruhy rodiny a přátel (do 100 hostů) zvolilo  

6,8 % dotázaných. Odpověď více než 100 hostů se v dotazníkovém šetření neobjevila. 
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Otázka č. 11: Jakou částku jste do svatby ochotni investovat? 

 
Obrázek č. 46: Zobrazení výše plánovaných investic respondentů do příprav 

 svatebního dne v [%] 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šetření, 2017 

 

 
Obrázek č. 47: Zobrazení důležitosti kritéria „investice do svatebního dne“  

dle dotázaných v [%] 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šetření, 2017 

 

Nejčastější odpovědí respondentů na výši investic do svatebního dne byla možnost  

do 50 000 Kč (45,6 %) a do 100 000 Kč (34,5 %). 68,7 % respondentů označilo 

kritérium investic do svatebního dne jako spíše důležité. 
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Otázka č. 12: V Plzeňském kraji existuje mnoho zajímavých romantických  

i netradičních míst, které jsou snoubenci vyhledávány jako obřadní místa. Uvažujete  
o některých z nich? 

 
Obrázek č. 48: Zobrazení absolutních četností odpovědí mužů a žen ve výběru konkrétní 
lokality pro svatební obřad 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle dotazníkového šetření, 2017 

 

 

Graf zobrazuje hodnocení poslední otázky dotazníkového šetření, kde mohli dotazovaní 

vybírat z atraktivních lokalit studovaných v této bakalářské práci. Alespoň jednu 

z možností, včetně „jiné“ uvedlo 56,6 %, tedy 159 respondentů. V grafu jsou zobrazeny 

absolutní četnosti volby místa obřadu dle pohlaví respondentů. Na základě 

dotazníkového šetření bychom mohli vyhodnotit jako nejoblíbenější atraktivní lokality 

v Plzeňském kraji zámky: Kozel, Manětín a Horšovský Týn. 
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Mezi hrady nejvíce preferencí získal hrad Velhartice. Relativně často byly uváděny  

i netradiční lokality: Plzeňský Prazdroj a zámecký statek Býkov, z nichž obě lokality 

preferovali častěji muži.  

Absolutně nejčastější odpovědí bylo „jiné“, kde dotazovaní měli možnost specifikovat 

plánované obřadní místo. Mezi odpovědi byla tradiční svatební místa mimo 

Plzeňský kraj: zámek Hluboká (3x), zámek Blatná (2x), hrad Karlštejn (2x). 

Zároveň se objevila i netradiční místa pro konání svatebního obřadu: sportovní 

stadiony, hasičské zbrojnice, meditační zahrady, vinný sklep nebo zoologická zahrada. 

Z míst v Plzeňském kraji, které nebyly zařazeny mezi atraktivní svatební lokality  

pro tuto bakalářskou práci respondenti dále specifikovali: Kalikovský Mlýn, plzeňskou 

radnici, františkánský klášter a katedrálu sv. Bartoloměje. 

Mezi specifickými odpověďmi se dokonce objevila i zahraniční místa: Paříž, řecký 

ostrov Zakynthos a hrad Wernberg v Bavorsku. 
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ZÁVĚR 

 

Závěrem je nutno podotknout, že všechny stanovené cíle této bakalářské práce byly 

splněny. V podvědomí populace je svatba zafixována jako významný společenský akt  

a na tuto skutečnost reaguje trh nabídky svatebních služeb.  

Na území Plzeňského kraje se nachází 19 subjektů, které nabízejí svatební služby. Jedná 

se o 8 svatebních agentur a 11 svatebních salonů. Poskytovatelé svatebních služeb jsou 

strategicky rozmístěny do blízkosti krajského města Plzeňského kraje, a to především 

svatební agentury, které nabízejí širší škálu svatebních služeb než svatební salony  

a významně reagují na poptávku a potřeby snoubenců. Dotazníkovým šetřením  

na vzorku 281 svobodných lidí od 18 do 35 let v Plzeňském kraji bylo zjištěno, že téměř 

polovina (49,1 %) dotázaných by služeb svatební agentury, případně salonu, využila. 

Dále bylo na základě dotazníkového šetření zjištěno, že volba místa obřadu je více 

závislá na místě bydliště než na pohlaví. Naopak míra využívání svatebních služeb je 

závislá právě na pohlaví, tedy ženy častěji plánují spolupráci s poskytovateli svatebních 

služeb a volí na svůj seznam svatebních příprav více položek než muži.   

Rozmístění atraktivních svatebních lokalit mimo budovy radnic je ovlivněno především 

historií. Většina sledovaných svatebních lokalit odpovídá historicky kulturnímu 

bohatství Plzeňského kraje. Populárními svatebními lokalitami jsou zámky v blízkosti 

okresu Plzeň-město a hrady v okrese Klatovy. Od roku 2000 se výrazně rozšířila 

nabídka svatebních lokalit na území Plzeňského kraje a zároveň lze pozorovat „svatební 

boom“ na hradech a zámcích v roce 2010. V další sledovaném období (rok 2015) se 

objevují další méně tradiční místa pro svatební obřady, ale hrady a zámky s dlouholetou 

svatební tradicí si stále drží vysokou oblíbenost. Pokud bychom měli vyhodnotit ideální 

lokality pro svatební obřad v závislosti na dostupnosti, tradici a oblíbenosti, byly by 

jimi: zámek Kozel, zámek Manětín, zámek Horšovský Týn a hrad Velhartice. 

Závěrem je nutno říci, že se touto problematikou téměř nikdo nezabýval, ačkoliv se 

jedná o velice zajímavé téma. Plzeňský kraj v roce 2012 vydal již zmíněnou publikaci 

Svatební den v Plzeňském kraji a bavorském příhraničí: romantika i dobrodružství, 

která však svatební lokality pouze popisuje, ale nehodnotí je. V bakalářské práci je 

právě mimo popis snaha o zhodnocení těchto lokalit s ohledem na pozitiva a negativa. 

Moje bakalářská práce by mohla posloužit širokému kruhu veřejnosti pro zorientování 

se při plánování vlastního svatebního dne. Zároveň by mohla být „vodítkem“ pro 

založení nového ekonomického subjektu poskytujícího svatební služby. 
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Příloha A: Dotazník 

 

Dotazník pro zjištění představ a přání týkající se svatebního dne  

 

Vážená paní, vážený pane,  

jmenuji se Monika Onderková a obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto 

jednoduchého dotazníku, který je zaměřen na zjištění představ a přání týkající se 

organizace svateb v Plzeňském kraji. 

Dotazník je anonymní, výsledky budou použity ke zpracování mé bakalářské práce na 

téma „Geografické aspekty svateb a svatebních služeb v Plzeňském kraji“ v rámci 

studia na Ekonomické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. 

 

Za Vaši ochotu a čas věnovaný dotazníku děkuji. 

 
 

Uveďte prosím Vaše pohlaví: 

 

  muž   žena 

 

Uveďte prosím Váš věk: 

 

  18-20 let  21-25 let  26-30 let  30-35 let 

 

Uveďte prosím okres, kde žijete: 

  

  Plzeň-město   Klatovy 

  Plzeň-jih   Domažlice 

  Plzeň-sever   Tachov 

  Rokycany 

 

Žiji: 

  ve městě    na venkově 

 

Uveďte prosím Vaše vzdělání: 

 

  základní    VOŠ 

  vyučen(a)    VŠ 

  střední s  maturitou   jiné  

 

Uveďte prosím, zda jste svobodný/ svobodná:  

  

  ano     ne 
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1. Plánujete sňatek. 

 

civilní   církevní 

 

2. Uvažoval/a jste o uzavření sňatku na jiném místě, než je stanovená obřadní síň, radnice 

v místě Vašeho bydliště/jednoho ze snoubenců? 

 

 ano     ne 

 

3. V posledním desetiletí jsou stále populárnější svatby mimo radnici. 

Na kterém místě byste si přáli uspořádat obřad? 

 
  radnice    kostel 

 zámek/hrad    park, zahrada, louka 
  kaple    netradiční místo 

 
 Toto kritérium je pro Vás: 

            
velmi důležité   spíše důležité  spíše nedůležité  nedůležité        

                                    

4. Poplatek za obřad mimo radnici, či pronájem místa pro obřad je často spojen s  vyššími 

náklady. Ovlivní vyšší finanční náklady rozhodnutí o místě obřadu?  

 

           

rozhodně  částečně  spíše   rozhodně  
 ovlivní   ovlivní   neovlivní  neovlivní  

 

5. Preferujete konání svatebního obřadu v místě bydliště nebo jste ochotni za „svým 

dokonalým“ místem pro svatební obřad cestovat? 

 
 v místě bydliště (jednoho ze snoubenců)   v rámci České republiky 
 v rámci okresu      nad rámec České republiky 
 v rámci Plzeňského kraje 

 

6. Jistě víte o existenci svatebních salonů a agentur. Plánujete využít jejich služeb pro 

uspořádání Vaší svatby? 

  

        ano, plánuji využít služby „svatba na klíč“      
        ano, plánuji využít některé služby svatebního salonu 
        ne, plánuji zajištění svatby vlastními silami       
        

7. Svatební přípravy jsou náročné, které z uvedených položek plánujete zařadit na svůj 

seznam? 

 

 svatební šaty, oblek    dekorace svatební tabule   
 prsteny          dekorace vozů 

 fotograf / kameraman   svatební kytice/květinové aranžmá 
  svatební hostina/raut   svatební dort / výslužky 
  ubytování (svatební noc)   vizážista/ kadeřník 
  svatební oznámení    svatební cesta 
  hudba/zábava    svatební vůz (limuzína, koněspřežní, veterán) 
  koordinace     jiné (specifikujte)…………………………… 
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8. Které z položek byste přenechali na odbornících (svatební salon, svatební agentura)?  

  
 kompletní servis, svatba na klíč včetně koordinace 

 
 zajištění místa obřadu     vizážista/ kadeřník 
 zapůjčení svatebních šatů, obleku  svatební dort/výslužky 
 snubní prsteny  hudba/zábava 
 svatební oznámení      ubytování (svatební noc) 
 zajištění fotografických služeb/ videozáznam  svatební vůz 
 zajištění svatebního banketu (hostiny), catering  svatební cesta 
 zajištění výzdoby dekorací a květin   

  

9. Preferujete tradiční svatbu nebo se necháte ovlivnit moderními trendy? 

(tradiční svatba= obřad na radnici, bílé šaty, pevné vazby květin, patrový zdobený dort,  

pevný zasedací pořádek u svatební tabule… 

moderní trendy= svatba na netradičním místě, barevné šaty, neformální oděv, uvolněná  

atmosféra, volné vazby květin, netradiční výslužky, doprovodné programy…)   

 
 preferuji tradiční svatbu   preferuji moderní trendy ve svatebních službách 

 

10. Kolik hostů byste na svůj velký den rádi pozvali? 

 

 méně než 10 hostů     do 100 hostů 
 do 50 hostů      více než 100 hostů 

 

11. Jakou částku jste do svatby ochotni investovat? 

 
  do 10 000 Kč      do 100 000 Kč 
  do 50 000 Kč     nad 100 000 Kč  
 
Toto kritérium je pro Vás: 
             

velmi důležité      spíše důležité  spíše nedůležité  nedůležité        
 

12. V Plzeňském kraji existuje mnoho zajímavých romantických i netradičních míst, které jsou 

snoubenci vyhledávány jako obřadní místa. Uvažujete o některých z nich? 

 
  Západočeské muzeum v Plzni   Chodská chalupa v Újezdu  
  Plzeňský Prazdroj     státní hrad a zámek Horšovský Týn 
  hrad Radyně     státní hrad Švihov 
  Rotunda sv.Petra a Pavla ve St. Plzenci  hrad Kašperk 
  lovecký zámek Kozel    hrad a zámek Klenová 
  státní zámek Nebílovy    státní hrad Rabí 
  zámek Hradiště v Blovicích    státní hrad Velhartice 
  Štěnovický zámek     státní zámek Červené Poříčí 
  státní zámek Manětín    Kladrubský klášter 
  klášter Plasy     zámek Mirošov 
  zřícenina hradu Buben    zámek Zbiroh 
  zámecký statek Býkov   jiné(specifikujte)  ..…………………… 
  

Děkuji Vám za spolupráci 
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 Abstrakt 

 

ONDERKOVÁ, Monika. Geografické aspekty svateb a svatebních služeb v  Plzeňském 

kraji. Plzeň, 2017. 90 s. Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta 
ekonomická. 
 

Tato bakalářská práce je zaměřena na zjištění přání a představ snoubenců a mladých 

obyvatel v Plzeňském kraji o svatbě, především o lokalizaci svatebního obřadu, a dále  

o míře využívání svatebních služeb agentur a salonů. Z vytvořené databáze atraktivních 

lokality, mimo budovy radnice, je v této bakalářské práci zjišťován zájem o tyto obřadní 

místa od roku 2000 do roku 2015 v pětiletých intervalech. Výsledky průzkumu jsou 

vizualizovány v ArcGIS 10.2. Stejně tak je zobrazeno rozmístění poskytovatelů 

svatebních služeb na území Plzeňského kraje. Zájem o atraktivní svatební lokality  

a využívání svatebních služeb je zjišťován pomocí dotazníkového šetření, jehož 

výsledky jsou zobrazeny pomocí grafů. 

 

Klíčová slova: sňatek, svatba, svatební služby, sňatečnost 
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Abstract 

 
ONDERKOVÁ, Monika. Geographic aspects of weddings and wedding services in the 

Pilsen Region. Plzeň, 2017. 90 s. Bachelor Thesis. University of West Bohemia. Faculty 
of Economics 
 

This baccalaureate thesis researches the wishes and wants of engaged couples and 

young Pilsen Region residents in various venues suitable for wedding ceremonies. 

It especially considers the location and a degree of utilization of attractive wedding 

service agencies and salons. The City Hall as a wedding venue has been excluded from 

this research. The created database, based on a questionnaire survey, investigates and 

records the interest in these ceremonial sites between the years 2000 and 2015 in five 

year intervals. The results are visualized in a map form using the ArcGIS 10.2 system. 

Likewise, the system displays locations of these venues within the Pilsen Region. The 

results of the questionnaire survey of the location wedding ceremonies and a degree of 

utilization of wedding service agencies and salons are visualized in a chart form. 

 
 

Key words: marriage, wedding, wedding services, marriage rate 


