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Nekonečnost své lásky mohou zamilované dvojice vyjádřit zá-
snubními a snubními prsteny. Předání zásnubních a výměna 
snubních prstýnků určitě patří k nejromantičtějším okamžikům 
každého vztahu. 

Zásnubní prsteny
Která žena by si alespoň jednou v životě nepřála, aby před ní její 
vyvolený poklekl a současně s velkou kyticí rudých růží, předal ma-
lou sametovou krabičku. Tento akt je dokonalý v kombinaci se slo-
vy „Vezmeš si mě?“. Pak už stačí odpovědět „ANO“ a téměř holly-
woodský příběh, v podání vaší snoubenecké dvojice, právě zažívá 
svůj happy-end. Malá sametová krabička pochopitelně ukrývá zá-
snubní prsten, kterým dáte svému okolí na vědomí, že jste zasnou-
bená a budete se vdávat. Z toho vyplývá, že v západních kulturách 
nosí tento prsten především ženy. Není tomu tak vždy. Někde nosí 
žena i muž stejné zásnubní prsteny, jinde jsou tyto prsteny pova-
žovány rovnou za prsteny svatební. Zásnubní prsteny se objevily 
již ve starověku v Egyptě a v Římě. Římané předávali spolu s prste-
nem i malý klíček, který měl ochraňovat obdarovaného. Dnešní 
zásnubní prsteny jsou většinou ozdobeny drahým kamenem. 

Snubní prsteny 
Snubní prsteny si vyměňují novomanželé při svatebním obřadu 
těsně po složení novomanželského slibu jako symbol lásky, věr-
nosti a spojení. Tento zvyk vznikl již ve 12. století. Po svatbě se snub-
ní prsten obvykle nosí současně se zásnubním, a to na prste níčku 
levé ruky. Při výběru snubních prstenů je důležité zvolit správnou 
velikost, kterou zlatník určí pomocí speciálních měřicích kroužků. 
Doma můžete velikost změřit provázkem nebo papírovou páskou.  
Může se stát, že bude potřeba standardní velikost prstenu upravit 
a nevěstin prsten zmenšit. Navštivte proto vámi vybrané zlatnictví 
s dostatečným časovým předstihem, aby se všechny nutné úpravy 
prstýnků včas zvládly. Snubní prsteny by měly být vyrobeny z kva-
litního a odolného materiálu, který vydrží 50 a více let bez výraz-
ných změn. Prsteny se tradičně vyrábějí ze žlutého nebo bílého 
zlata, ale v poslední době také z platiny, titanu, palla dia, ušlechtilé 
oceli, stříbra nebo kombinace různých kovů. Nejobvyklejší je stej-
né nebo velmi podobné provedení obou prstenů. Nevěstin prsten 
může být zdobnější, s kamínky. Stejně jako u zásnubních prstenů 

můžete vybírat od levnějších zirkonů až po diamanty.  Některá zlat-
nictví nabízejí rovněž zhotovení originálních prstenů dle vašeho 
osobního návrhu nebo donesení vlastního zlata. Na vnitřní stranu 
prstenu je možné vyrýt krátký text, datum svatby, různé symbo-
ly, jména snoubenců a podobně. Rytina dodá vašemu snubnímu  
prstenu na osobitosti. Někteří zlatníci nabízejí rytinu, na u nich za-
koupené prsteny, zdarma.  

Navléknutím snubního prstenu se může změnit nejen váš stav 
v  úředních dokladech, ale může se vám kompletně změnit život 
jako otočením kouzelného prstenu princezny Arabely. Přejeme 
vám, aby v obou případech tento kousek drahého kovu zdobil vaši 
ruku až do konce života.

Láska je prsten a prsten nemá konce


