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ěkterým dvacátníkům se pořad Manželské etudy Heleny Třeštíkové o stejně starých 
novomanželích jeví jako sci-fi. Jako by si děti hrály na dospělé. Někteří jejich vrstevníci 
ale už krátce po maturitě vlezli do chomoutu, a mají naopak jasné představy o budou-
cím rodinném životě. Mluví o něm s vážností, pokorou i nadšením v hlase. Svatbu už 
mají za sebou a děti plánují v horizontu maximálně roku a půl, ne-li hned.

Statistika nicméně jasně ukazuje, že mladí manželé a mladí rodiče, případně pak 
obojí naráz, tvoří jakousi společenskou menšinu. Současná mladá generace vstupuje do man-
želství méně často a později než její rodiče. Sama mám takových kamarádů i kamarádek ve svém 
okolí poměrně dost a  říkám si, jestli jsem něco náhodou nezvorala. Bilance v  mém rozjetém 
šestadvacátém roku života je nicméně jednoduchá: děti nemám, prstýnek na ruce ještě nenosím. 

Pamatuji si, že jsem si v pubertě, teď už vím, že naivně, představovala, že první dítě budu mít 
já i moje kamarádky ze školy maximálně ve 26 letech. Pravdou je, že studium na vysoké škole, 

zapojení do pracovního procesu a zo-
rientování se na trhu s nemovitostmi 
mě o mnoho let později od této před-
stavy značně odtrhlo. Když moje ka-
marádka z naší dětské party uspořá-
dala ve 24 letech veselku, říkala jsem 
si, jestli se nezbláznila.  

Moje matka, a  zároveň největší 
rádkyně v  partnerských vztazích, 
odvětila, že jsou na  to ještě hodně 
mladí. „Zvlášť v  téhle době,“ řekla. 
Pravda ale je, že ona sama měla tou 
dobou už dvouleté dítě. A bílé šaty 
už také stihla obléknout. Když jsem 
si povídala s mladými a zároveň se-
zdanými lidmi o  jejich hodnotách, 
došlo mi, že je rozpaky okolí kvůli 
současnému trendu odkládat rodin-
ný život na později nemohly v žád-
ném případě rozladit. Věří v  lásku, 
a tak nepochybovali o tom, že sňa-
tek není povinnost, jako spíše touha 
oddat se jeden druhému. Navždy. 

Čtyřiadvacetiletý Jakub z  Brna je 
ženatý už téměř rok. Před pár dny 
se mu narodilo první dítě. „Někteří 

si myslí, že jsme se brali, protože jsme museli. Ale není to tak, nevzal bych si ženu, kterou ne-
miluji a  se kterou bych si nedokázal představit zbytek života. Danča to vnímá stejně. Takže 
nešlo o rozhodnutí z povinnosti nebo nátlaku,“ popisuje radostně své rozhodnutí při pohledu 
na zlatý kroužek kolem prsteníčku. On i jeho životní partnerka pořád studují na vysoké škole, 
přesto pro ně bylo založení rodiny nejhezčím momentem v jejich životě. „Moje manželka, tehdy 
přítelkyně, nečekaně otěhotněla. Miminko jsme si chtěli nechat, a protože jsme oba tradičně 
založení, chtěli jsme se vzít. Věděl jsem, že Danču miluji a chci si ji vzít. Kdyby takhle narychlo 
neotěhotněla, požádal bych ji stejně brzo o ruku a asi po státnicích by byla svatba,“ vysvětluje, 
proč před rokem poklekl a požádal svou tehdy dvaadvacetiletou ženu o ruku. Také třiadvaceti-
letá Kateřina už je vdanou paní a mladou maminkou. Rozhodně nelituje, že páteční večery ne-
tráví s kamarádkami na večírcích. Rodinná pohoda je pro ni nejdůležitější věcí na světě. „Školu 
jsem dokončila docela brzy, zhruba tři roky už jsem pracovala a už tak dva roky z toho jsem se 
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SEZDANÍ TRENDU NAVZDORY
Není jim ještě ani pětadvacet, a už si dobře uvědomují, 

že pro ně manželství není jen o cáru papíru,  
jak často slýchají od svých kamarádů. 
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těšila na miminko. Když jsem si našla přítele, tak jsme si 
řekli, proč ne. Zajištění jsme, bydlíme spolu, oba máme 
dostatečnou výplatu na to, abychom se i s dítětem uživili,“ 
vypráví pragmaticky, protože si uvědomuje, že souznění 
s partnerem samo o sobě nestačí. Už jen proto, že získat 
hypotéku na koupi vlastního bytu není vůbec snadné.

Existuje mnoho racionálních důvodů, proč se dnes lidé 
berou až v pozdějším věku a proč páry odkládají založení 
rodiny. Některé sociologické teorie pracují s jednoduchou 
proměnou, a to vzděláním. „Statistická data potvrzují sou-
vislost mezi výší vzdělání a věkem, kdy ženy, ale i muži 
mají své první dítě,“ vysvětluje socioložka rodiny Hana 
Maříková, která působí v Sociologickém ústavu Akademie 
věd ČR. Možným vysvětlením tak může být, že se man-
želství a rodina stanou pro někoho zajímavou životní per-
spektivou, pokud nejsou na výběr jiné lákavější možnosti. 
Výzkum, který by se na tento jev zaměřoval, ale v Česku 
zatím neexistuje. Podle některých teorií však sňatky, stejně 
tak jako založení rodiny, v nižším věku odrážejí určitou 
„tradici“ v daném sociálním prostředí. Případně může jít 
i o jakýsi vzdor, ať už v podobě reakce na chování vlastních 
rodičů, anebo vymezení se vůči obvyklému, převažující-
mu chování v rámci vrstevnické skupiny. 

Věk navíc může hrát roli i v případném riziku rozpadu 
vztahu. Podle socioložky Maříkové se však ukazuje, že je 
rozdíl především v  tom, zda spolu lidé žijí v  takzvaném 
nesezdaném soužití, anebo v manželství. U mladých párů 
je rozdíl, zda žijí v manželství, či nikoliv. Manželství zapo-
čatá v nižším věku se v  tomto ohledu zdají být relativně 
stabilnější oproti „životu na  psí knížku“, kdy se dvojice 
potká až po třicítce. Že by dobrá zpráva do budoucna?  ■
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• Loni se v Česku konalo 52 567 svateb, což je nejvíc 

za posledních deset let. Více než polovina snoubenců 

byla ve věku mezi 25 až 34 lety. Podle aktuálních 

statistik se jedná o 52 % ženichů a 57 % nevěst. 

• Podíl žen, které uzavřely manželství před dosažením 

25 let věku, se za posledních deset let snížil na 13 %. 

Počet mužů klesl na 6 %. Naopak podíl 

pětatřicetiletých a starších novomanželek se zvýšil 

na 30 % a novomanželů na 43 %.

• Od počátku 90. let se počet sňatků propadal. Vůbec 

nejméně manželství bylo uzavřeno v roce 2013. Je to 

dáno změnou chování populace, kdy stále více lidí 

žije v nesezdaném soužití a svatbu odkládají 

do vyššího věku. Pokud ji vůbec uskuteční. Nyní ale 

počet uzavřených manželství opět velmi mírně roste.  

zdroj: Český statistický úřad
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