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Prvním důležitým krokem je    
DATUM SVATBY

Nejdříve si udělejte alespoň orientační představu,
jaký termín by vám nejvíce vyhovoval. Začněte
ročním obdobím – zvažte všechny plusy a
mínusy (v zimně jistě seženete levnější pronájem,
přeci jen hlavní sezona je jaro-léto, v létě však
spousta lidí využívá prázdninových měsíců k
odpočinku a jsou často na cestách a mimo
domov), pak si vyberte měsíc a nakonec
popřemýšlejte o konkrétním dni. 
Pokud se nebudete umět rozhodnout pro
konkrétní den, nechte si více variant v záloze,
budou se hodit…čtěte dál 

Rozhodli jste se s drahou polovičkou, že do toho konečně
praštíte? Chcete si naplánovat nezapomenutelnou svatbu, ale

nevíte, kde začít? Jako odrazový můstek Vám jistě poslouží

naše tipy a rady.  

Tak tedy, pohodlně se usaďte a čtěte  



ROZPOČET Dalším a velmi důležitým krokem je ujasnit si

rozpočet na svatbu, jaká je maximální částka,

kterou jste schopni do svatby vložit. Pokud si

nevíte rady a nemáte ani páru na kolik svatba

vyjde, doporučuji udělat si malý průzkum cen

u základních věcí jako je místo svatby, fotograf,

dort, catering… Po této průzkumné akci si

dovedete lépe představit ceny a přizpůsobíte

tomu třeba i počet hostů a výběr lokality. Je

důležité ujasnit si, jakou svatbu vlastně chcete a

do které položky chcete investovat více, zda

Vám zaleží na tom, aby se svatby zúčastnilo co

nejvíce blízkých a nebo vám spíše záleží na

honosné lokalitě s výhledem na Pražský hrad…



POČET HOSTŮ
Popřemýšlejte o tom, jak velkou svatbu toužíte mít. Počet hostů ovlivní i

výběr vhodného místa na svatbu a hlavně velmi citelně zahýbe i s vaším

rozpočtem.

MÍSTO SVATBY

Před výběrem svatebního místa je

nutné odpovědět si na pár důležitých

otázek. Pokud preferujete svatbu v

kostele a chcete církevní obřad, jistě

máte již vybraný kostel a tudíž místo

svatební hostiny budete vybírat v

blízkosti obřadu. V rozhodování se je

také důležité předem si určit, jakou

svatbu chcete, respektive, jaký styl by

se vám zamlouval, těžko budete

natural či rustikální výzdobu

začleňovat do zámeckých prostor.

Místo je důležité a zásadní při

plánování dekorací, pokud vhodně

zvolíte místo své svatby ke stylu

dekorací, kterými chcete prostory

doplnit, máte napůl vyhráno. 



Dalším důležitým kritériem pro výběr lokality je také výběr místa

pro obřad, mějte na paměti, že počasí si nelze objednat a tak musíte

počítat se všemi variantami. Pokud chcete mít obřad pod širým

nebem, naplánujte si k němu i záložní „suchou“ variantu. Často se

stává, že nevěsty plánují obřad venku a pokud jim počasí nepřeje,

jsou pak zklamané, protože se na poslední chvíli organizuje suchá

náhradní varianta. Proto je dobré připravit se na obě varianty

dopředu a naplánovat je tak, aby ani jedna z nich se nestala tím

rychlým, nedomyšleným, náhradním řešením.   



MATRIKA

Jakmile si zarezervujete místo na svatbu, kontaktujte příslušný

úřad a rezervujte si i místo na matrice. 

V těch lepších případech, kdy je matrika vstřícná, zde vaše práce

končí, protože vás matrika nechá zamluvit termín po telefonu a

někdy se vám přizpůsobí i co se týče termínu. Na jiných matrikách

vás pravděpodobně odkáží na jejich webové stránky, kde najdete

seznam termínů pro jednotlivé měsíce. Vyberte si jeden z termínů

sňatku. Pokud chcete svatbu na úřadě, hledejte termíny označené

jako „Obřad na úřadě“. Pokud chcete, aby za vámi zástupce

matriky dorazil do hotelu, do parku, nebo na zámek, bude vás

zajímat označení „Mimo obřadní síň“. Pak už stačí vybrat si termín. 

Ještě větší opatrnost vyžadují svatby mimo obřadní síň, protože ty

se většinou konají pouze jeden den v měsíci. Pokud se tedy chcete

vdávat v srpnu, počítejte s tím, že v konkrétním termínu musíte

být flexibilní a přizpůsobit se matrice. 

To samé platí o místu svatby mimo obřadní síň. Každá matrika

vypisuje místa obřadu, kde je možné obřad provést. Tato místa

totiž musí být dostatečně „reprezentativní“. Před rezervací

termínu proto zkontrolujte, jestli vybraná matrika na vámi

vybraném místě vůbec oddává. Pokud sníte o obřadě uprostřed

lesů, budete muset matrikářky pravděpodobně o něco více

přemlouvat.  



FOTOGRAF A KAMERAMAN

Kvalitní fotografové a

kameramani jsou většinou

přes svatební sezonu velmi

vytížení, proto je

kontaktujte včas. Pokud si

nevíte rady s výběrem toho

nejlepšího fotografa či

kameramana pro vás,

neváhejte oslovit několik

zajímavých typů a nechte si

představit jejich práci.

 Fotograf je důležitým členem vašeho svatebního dne, bude s vámi

od brzkého rána, aby zachytil přípravy a následně i celý příběh

vašeho svatebního dne. Proto se nestyďte sejít se s fotografem

osobně a dejte na vzájemné sympatie, určitě se vám to vyplatí a ve

svatební den nebudete nervózní z jeho přítomnosti.



SVATEBNÍ HUDBA

Dejte si tu práci a zamyslete se

nad hudbou, kterou byste

chtěli při obřadu a také jak

chcete pojmout následnou

hostinu a večerní party. Při

obřadu vám může hrát živá

hudba, např. romantická harfa,

během hostiny si můžete

sestavit svůj playlist sami a na

večerní party pak můžete

pozvat DJ či kapelu. Zde opět

platí pravidlo, čím dříve, tím

lépe.

UBYTOVÁNÍ
Ne všechna místa nabízejí dostatečnou kapacitu ubytování. Ideální

je najít nebližší možné ubytování a zarezervovat si několik míst na

spaní. Pokud nechcete, aby starost s ubytováním padla na vás,

upozorněte svatební hosty, ať si včas ubytování zajistí.



OZNAMTE TERMÍN SVATBY S 
PŘEDSTIHEM
Dejte o svém dni vědět s dostatečným předstihem. Návrh a tisk

svatebních pozvánek zabere nějaký čas a než je svatební hosté

najdou ve schránkách, může být už pozdě. Proto využijte

sociálních sítí a založte např. událost na Facebooku nebo napište e-

mail. Dbejte na to, aby vám pozvaní potvrdili svoji účast, nejlépe

tak, že určíte termín, do kterého je nutné svoji účast potvrdit a

hlavně nezapomeňte uvést, jakým způsobem vám svoji účast

mohou potvrdit. Na osobní pozvánku se i tak budou jistě všichni

těšit. A také dejte svým hostům vědět, zda s nimi počítáte i na

hostinu a večerní party, stačí k oznámení vložit kartičku s

pozváním ke svatebnímu stolu či večerní party, nezapomeňte

uvést i časy jednotlivých událostí.



KVĚTINY A DEKORACE

Objednejte si také s dostatečným předstihem vaše květiny a

dekorace. Pokud nevyužijete našich služeb, domluvte se s vaší

floristkou včas, aby měla možnost vybrané květiny objednat. Také

naplánujte, kdy a kdo květiny přiveze. Co se týče dekorací,

nejpohodlnější je domluvit si profesionální dekoratéry, kteří se o

výzdobu rádi postarají. Pokud si však chcete vyzdobit svatbu sami,

určitě oslovte své kamarádky, aby vám s výzdobou pomohly. Ač se

to nezdá, výzdoba je časově náročná, pokud nemůžete prostory

vyzdobit den předem, nechejte výzdobu na svých kamarádkách.

Pokud jste došli až sem, máte vše naplánová a zarezervované,

je dost času naplánovat další detaily.  



ROZLUČKA SE SVOBODOU

Rozlučku se svobodou nechte na družičkách či svědcích. Svatba je

sice hlavní událost, ale na rozlučku se svobodou budete také

dlouho vzpomínat. Ideální je organizaci nechat na svědcích či

družičkách, svěřte jim svá přání a domluvte se včas na osobách,

které na své rozlučce chcete mít, rezervujte si jejich čas klidně i půl

roku dopředu.

SVATEBNÍ ŠATY
Svatební šaty vybírejte pečlivě, nejprve si ujasněte, v jakém stylu si je

přejete mít. Pro začátek stačí, když si promyslíte, zda toužíte po šatech

s bohatou sukní nebo spíše dáte přednost splývavému modelu.

Doporučuji projít si několik svatebních salonů a vyzkoušet si několik

různých stylů. Tím zjistíte, který styl vám sluší a v kterém modelu se

cítíte pohodlně. Zvažte také možnost nechat si šaty ušít, v tomto

případě řešte své svatební šaty co nejdříve.



Při výběru dbejte na to, aby vám byly šaty pohodlné, přece jen se

nechcete zaobírat v den svatby tlačením šatů nebo naopak stálým

popotahováním výstřihu apod. Na zkoušku šatů si s sebou přineste

obuv podobnou té svatební, důležitá je výška podpatku, aby se

upravila přesná délka šatů. Šatům přizpůsobte i své spodní prádlo. Při

výběru vám také pomůže, pokud si vytvoříte alespoň podobný účes,

který plánujete mít na svatbě, to stejné platí i u líčení.



NAPLÁNUJTE SI NÁVŠTĚVY U 
VIZÁŽISTKY A KADEŘNÍKA

Stejně tak jako u svatebních šatů je důležité vyzkoušet si svatební účes

a líčení včas před svatbou tak, abyste měla možnost v případě

nespokojenosti hledat někoho jiného. Při zkouškách si nezapomeňte

změřit čas, podle toho se pak můžete orientovat v den svatby, aby

proběhly vaše přípravy v klidu a pohodě. A nezapomeňte si své

favority (účes a líčení) při zkouškách nafotit, ať se nemusíte

rozpomínat, co jste měla v plánu.



SVATEBNÍ DORT, KOLÁČKY, 
CUKROVÍ

Pokud plánujete objednávat cukroví a

dort u cukrářky a nechystá se přípravy

ujmout nějaký z členů vaší rodiny, je

dobré domluvit se na drobné

ochutnávce koláčků a cukroví a také

svatebního dortu, měl by chutnat jak

Vám tak i Vaší drahé polovičce.

DOPRAVA

Myslete na vaše hosty, máte obřad na jiném místě než hostinu? Bydlí

vaši hosté nedaleko svatebních míst? Promyslete a objednejte včas

dopravu, aby se hosté bez starostí dostali všude, kam potřebují. Jedině

tak si všichni svatbu užijí a vy budete mít v den svatby o starost méně.

SNUBNÍ PRSTENY

V dnešní době najdete zlatnictví

téměř na každém rohu, myslete však

na to, že nemusíte hned na poprvé

trefit velikost prstenu a pokud si

budete chtít cokoliv vyrýt, potřebujete

na úpravu prstenu další týdny navíc.

Proto je dobré snubní prsteny vyřešit

nejlépe dva měsíce před svatbou.  



Abyste nemuseli složitě obcházet několik zlatnictví, mám pro vás

jedinečný typ, navštivte začátkem roku svatební veletrhy, na kterých

máte šanci navštívit na jednom místě nepřeberné množství zlatníků,

většina vystavovatelů vám také nabídne veletržní výhodnější ceny.

OBČERSTVENÍ PRO SVATEBNÍ 
HOSTY

Vaši hosté jistě ocení přichystané drobné občerstvení před a po

svatebním obřadu. Mnohdy jedou z daleka a vstávají brzy a není nic

horšího než hladový nebo žíznivý host.

PROGRAM

Každý z hostů si přeje vědět, co ho čeká. Mějte svatební program

viditelně rozmístěný na několika místech. Hosté se budou cítit

informovaní. Pokud budete mít na své svatbě koordinátora, máte

problém vyřešen, koordinátor se postará o to, aby všichni věděli, kde,

kdy a co se bude dít a aby v ten pravý čas byli všichni na svých

místech, pokud však koordinátora nemáte, vyberte si kamaráda,

nejlépe extroverta, který se nebojí mluvit a o vaše hosty se postará

kdykoliv bude potřeba. Tento člověk by měl vědět všechny detailní

informace o vašem dni. Vyhnete se tak organizaci, užijete si svůj den

a na hosty budete působit uvolněně.  

A na co byste měli myslet v rámci svatebního dne?  



OBŘAD
Jak jsem zmínila výše, připravte si včas hudbu, ujistěte se, že ji máte

případně na čem přehrát, že je na místě přívod elektřiny pro zapojení.

Také si vyberte jednoho člověka (v případě, že nemáte na místě

svatebního koordinátora) a instruujte ho, kdy má hudbu spustit a také,

aby se postaral o její hlasitost. Dále také popřemýšlejte, zda chcete

obřad ozvučit, tedy, zda oddávající bude mít mikrofon, aby svatební

hosté dobře slyšeli slova oddávajícího a také váš svatební slib. 

Zaúkolujte jednoho ze svědků, aby se postaral o vaše občanské

průkazy, to stejné platí o prstenech. 

Zvažte, zda po obřadu máte zájem o přípitek a zajistěte předem jeho

organizaci. 

Připravte pro hosty rýži, bublifuky či okvětní lístky, jistě to ocení. 



KDO SI HRAJE…

SVATEBNÍ HOSTINA A 
TRADICE

Catering zajistí občerstvení. Naplánujte s nimi však časový

harmonogram na přípitek, oběd, svatební dort, večeři popř. od kdy

bude připravený raut.  Ujistěte se také, že máte zajištěné propriety na

rozbití talíře popř. na další tradice.  

Zasedací pořádek mějte rozmyšlený dopředu. Předejdete tak

možným nepříjemnostem a hosté se pohodlně usadí např. podle

viditelně umístěnému zasedacímu pořádku a podle jmenovek na

stole. 

Připravte pro hosty zábavu. Ve chvíli, kdy se půjdete fotit nebo

kdykoliv, kdy vznikne prostor pro nudu, umožněte hostům, aby se

bavili anebo příjemně odpočívali.  


