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Ujasněte si své svatební představy a přání předem, protože nejasné představy 
vám přinesou jen nejasné výsledky!

pro koho?

Tuto PDF knížku, chcete-li eBook,  adresuji všem, kteří připravují vlastní svatbu 
nebo pomáhají při přípravách svatby někoho jiného. Sestavil jsem ji pro všechny, 
kteří potřebují vodítko, jak na to. 

Připravil jsem ji pro ty z vás, kteří si chcete přípravy svatby usnadnit a jste unave-
ni už pouhou představou, že budete dlouhé dny a noci sedět u internetu nad 
otázkami typu, co a kdy udělat, rezervovat nebo objednat.

Pokusím se vás přípravami provést hravě a jednoduše. V následujících 8 kapito-
lách najdete inspiraci, kterou pro svou svatbu potřebujete, a také celou řadu rad 
a tipů, jak přípravy svého velkého dne dotáhnout do detailů. 

Podrobný obsah najdete na stránkách 5–7.

Vytvořil Tomáš Havlík & kolektiv Svět svateb.cz 

Tip
SVATEBNÍ DiÁŘ SMART = pLÁNOVAČ, KTERÉMU SE NiKDY NEVYBiJE 
BATERKA

Ideálním doplňkem k eBooku je praktický svatební diář SMART. Zapisujte si 
do něj postřehy a myšlenky, které vás budou během plánování svatby napadat.

Pořiďte si svatební diář ještě před tím, než začnete se svatebním plánováním.

Stáhněte si ukázku svatebního diáře nebo si jej rovnou pořiďte.  
Více na stránce SVATEBNÍ DIÁŘ (v akci se slevou).

Spokojení snoubenci, budoucí novomanželé, nemají 
před svatbou žaludek v krku a nervy nadranc.

A proč?

Protože s tímto eBookem zvládli přípravu vlastní svatby 
v klidu a pohodě.

https://www.svetsvateb.cz/?utm_source=8ka&utm_medium=word&utm_campaign=epdf
https://www.svetsvateb.cz/?utm_source=8ka&utm_medium=word&utm_campaign=epdf
https://www.svetsvateb.cz/pomucky/svatebni-diar/?utm_source=8ka&utm_medium=word&utm_campaign=epdf
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názvy kapitol

1. kde se vezmete a kde bude hostina? 
2. úřední nezbytnosti
3. trocha počítání
4. co budete mít na sobě?
5. co na svatbě nesmí chybět?
6. čím svatbu zpestříte a čím překvapíte hosty?
7. detaily se musí doladit
8. týden před svatbou, den D a co po něm

COpYRiGHT A pODMÍNKY pOUŽÍVÁNÍ pŘÍRUČKY

Tato příručka má pouze informativní charakter a jakékoli její šíření, kopírování 
nebo poskytování třetím osobám je dovoleno pouze vcelku a beze změn. Její 
části citujte jen v případě, že uvedete jméno příručky a autora (8 kapitol, jak na-
plánovat skvělou svatbu – Tomáš Havlík & kolektiv Svět svateb.cz).

Tato příručka obsahuje osobní postřehy, myšlenky, názory a zkušenosti. V žád-
ném případě se nejedná o vyčerpávající materiál na téma svatba, a takto je 
k příručce nutné přistupovat.

Stažením či užíváním této příručky přijímáte fakt, že jakékoli použití informací 
a výsledky z tohoto použití plynoucí jsou pouze ve vašich rukou a autor za ně 
nenese zodpovědnost.

Pokud tato příručka nemá pro vás žádnou hodnotu, smažte ji nebo ji poskytněte 
osobě, pro kterou by hodnotu mít mohla. Pokud z obsahu této příručky máte 
užitek a přijde vám podnětná, slušelo by se ocenit autora a zaplatit na ni.

Autor cenu příručky odhadl na 75 Kč (3 eura), ale má-li pro vás jinou hodnotu, je 
to v pořádku. Pokud to bude více, bude to podnět k vydání dalších podrobněj-
ších příruček na konkrétní témata.

Číslo účtu: 670100 - 2209309059 / 6210

Do poznámky napište 8 kapitol.

Autor příručky děkuje všem, kteří příručku ocenili. 

Pokud se rozhodnete nezaplatit, přestože byste z příručky měli užitek, je na vás, 
jak se s tímto „dluhem“ vyrovnáte. Můžete jej vyrovnat nějakou vaší bezplatnou 
službou někomu jinému. Autor příručky ocenění vymáhat nebude.

https://www.svetsvateb.cz/?utm_source=8ka&utm_medium=word&utm_campaign=epdf
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VAšE pŘEDSTAVA JE KLÍČ

Klíč k vysněné svatbě je jednoduchý. Jmenuje se VAŠE PŘEDSTAVA. Než začnete 
plánovat, řekněte si, jak by měl váš velký den probíhat.

Pokud nevíte, prostě se zasněte. Projděte si v duchu celý svatební den od pro-
buzení až do okamžiku, kdy ulehnete ke spánku. Vezměte si tužku a papír 
a začněte sepisovat všechny svoje svatební inspirace. Co byste si přáli mít 
na své svatbě, jak by měla probíhat a co na ní nesmí chybět.

Pokud to uděláte, budete svatební přípravy prožívat ve větším klidu a pohodě.



jak naplánovat 

skvělou svatbu8kapitol

5www.svetsvateb.cz radí: MILUJTE SE A BERTE SE!

podrobný obsah, aneb kde co najdete
pro koho? 2

názvy kapitol 3

copyright a podmínky používání příručky 3

vaše představa je klíč 4

podrobný obsah, aneb kde co najdete 5

náš svatební příběh 8

1. kapitola 
kde se vezmete a kde bude hostina? 9
datum a místo obřadu 9

místo pro hostinu 9

svatební menu 11

2. kapitola 
úřední nezbytnosti 12
církevní nebo občanský sňatek? 12

úřady a poplatky 12

potřebujete předmanželskou smlouvu? 13

svědci 14

3 věci, které musí splňovat svědek 14

3. kapitola 
trocha počítání 15
svatební rozpočet 15

předběžný seznam hostů 15

svatební barvy 16

oznámení 16

rozlučka se svobodou 17

líbánky 17

seznam darů 18

svatební noc 19

kam uložíte hosty? 19



jak naplánovat 

skvělou svatbu8kapitol

6www.svetsvateb.cz radí: MILUJTE SE A BERTE SE!

4. kapitola 
co budete mít na sobě? 20
nevěstiny svatební šaty 20

doplňky pro nevěstu 21

něco starého, nového, půjčeného a modrého 21

účes a líčení 21

ženich (koupit nebo půjčit?) 22

sladit šaty svatebčanů? 22

5. kapitola 
co na svatbě nesmí chybět? 23
hudba při obřadu 23

kapela nebo DJ na oslavě 24

květiny 24

fotografie 25

video ze svatby 25

dort 26

prstýnky 27

dopravní prostředky 27

kdo s kým pojede a kdo bude řídit? 28

parkování v místě obřadu 28

6. kapitola 
čím svatbu zpestříte a čím překvapíte? 29
svatební tanec 29

program pro hosty 29

proslovy aneb kdo, co a kdy řekne? 30

svatba nanečisto 30

dárky pro svatební hosty 31



jak naplánovat 

skvělou svatbu8kapitol

7www.svetsvateb.cz radí: MILUJTE SE A BERTE SE!

7. kapitola 
detaily se musí doladit 32
harmonogram svatebního dne 32

rozeslání oznámení 32

návštěva kosmetického salónu 33

volno na svatbu 33

výzdoba  33

pevný seznam hostů ke svatební tabuli 34

tisk jmenovek na hostinu 34

zkouška účesu a líčení 34

návštěva kadeřníka 35

kdo vám s tím vším pomůže? 35

8. kapitola 
týden před svatbou, den D a co po něm 36
týden před svatbou 36

den před svatbou 36

svatební den 37

po svatbě 37

... a nakonec 38
připíjím a držím palce  38

aktualizace dokumentu 39

kontakty 39

pořádně se vydovádějte! 40



jak naplánovat 

skvělou svatbu8kapitol

8www.svetsvateb.cz radí: MILUJTE SE A BERTE SE!

náš svatební příběh 

Také jsme před pár lety plánovali svatbu. Byli jsme v podobné situaci jako vy 
teď, a proto přesně víme, jaký to je pocit. 

My jsme se na začátku báli, zda už je ten správný čas. Jestli všechno zvládneme, 
a jestli na všechno budeme mít dost peněz. Přesto jsme začali plánovat, počítat 
a přemýšlet.

Tenkrát jsme neměli svatební diář a na internetu nebylo tolik informací jako 
dnes. Intuitivně jsme začali sepisovat, co bude potřeba, a zjišťovat, kolik to zhru-
ba stojí.

Mě to začalo hrozně bavit a vzal jsem to jako svůj životní projekt. Nic tak rozsáh-
lého jsem nikdy předtím sám nezařizoval. Byla to zábava. Zabralo nám skoro rok 
času, než jsme usoudili, že už je všechno ideální a můžeme do toho praštit. 

Přesto bych dnes některé věci udělal jinak. Na něčem bych šetřil a na něčem 
naopak vůbec. Ale znáte to, po bitvě je generálem každý. 

A tak jsem u plánování svateb zůstal. Postupem času jsem nasbíral nesčetně 
postřehů, tipů a návodů, jak svatbu připravit. 

Na následujících stránkách naleznete nejen základní postupy, ale i konkrétní 
rady a tipy z praxe. 

Nedělám si patent na svatbu. Nemám za se-
bou 184, ani 223 úspěšně uspořádaných 
svateb jako jejich koordinátor. 

Nicméně ve světě svateb se pohy-
buji už řadu let, nasávám informace 
z mnoha zdrojů a stýkám se s mno-
ha lidmi z oboru. 

A tak mě jednoho dne napadlo, že 
by tyto informace mohly pomo-
ci vám, kteří jste se taky rozhodli 
do toho praštit, a řekl jsem si, že se 
o to všechno s vámi podělím. 

Ale dost řečí, jdeme na to. 



jak naplánovat 

skvělou svatbu8kapitol

9

www.svetsvateb.cz radí: MILUJTE SE A BERTE SE! 

1. kapitola – kde se vezmeme a kde bude hostina?

1. kapitola 
kde se vezmete a kde bude hostina?
Snít o své svatbě je krásné. Teď je ten pravý čas začít přemýšlet, jakým tónem 
a s jakou razancí řeknete to své ANO. 

datum a místo obřadu

Někdo sází na líbivá a zapamatovatelná data jako 3. 3., 7. 7., nebo například 
11. 11. , jiný se zase nechce brát v květnu. Datum své svatby vybírejte podle 
svého oblíbeného ročního období nebo podle toho, kdy jste se poznali. Pří-
padně zkuste navštívit numeroložku. Také by se vám mělo dobře pamatovat, 
abyste nezapomínali na výročí (platí hlavně pro pány, že?). 

Místo svatebního obřadu vybírejte podle oblíbeného kraje, volných termínů, 
velikosti obřadní síně a typu svatby. Vyberte několik favoritů a jeďte se tam se 
svým partnerem podívat, ať nekupujete zajíce v pytli. 

Tip

Favority, mezi kterými vybíráte svoje místo na svatební obřad, navštivte v den, 
kdy probíhají svatební obřady a nakoukněte jako „svatebčané“, jak obřad probí-
há. Většina svatebních obřadů je veřejná a s vaší přítomností by neměl být pro-
blém. Před gratulacemi se můžete nenápadně vytratit. 

ZApišTE Si DATUM (i pŘEDBĚŽNÝ) VAšÍ SVATBY

Den  Měsíc     Rok

     

Připravte si i mokrou variantu svatebního obřadu pro případ, že by vám pršelo 
štěstí. Buď si vypůjčte velké deštníky nebo vybírejte taková svatební místa, kde 
jsou možné obě varianty, suchá i mokrá.

Pokud milujete zimní období, naplánujte si svatbu na zimní měsíce. Svatba 
v zimě má mimo své kouzlo i mnoho praktických výhod, zejména volné ter-
míny na žádaných svatebních místech, stejně jako u fotografů, kameramanů 
a oddávajících. Většinu výhod svatby v zimním období jsme shrnuli do článku 
Svatba v zimě.

https://www.svetsvateb.cz/?utm_source=8ka&utm_medium=word&utm_campaign=epdf
https://www.svetsvateb.cz/2015/10/514-jaka-muze-byt-svatba-v-zime/?utm_source=8ka&utm_medium=word&utm_campaign=epdf
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1. kapitola – kde se vezmeme a kde bude hostina?

místo pro hostinu

Vybrat si restauraci, hotel či cateringovou firmu pro svatební hostinu byste měli 
s velkým předstihem. Zarezervujte si místo pro hostinu a zaplaťte zálohu oprav-
du co nejdříve. Klidně hned, jakmile budete znát datum svatby. 

Vybírat místo pro hostinu včas byste měli hlavně proto, 
abyste měli na výběr ty nejlepší podniky a firmy. Na po-
slední chvíli už vaši favorité nemusí mít volno.

ZApišTE Si 

Vyberte a sepište si 3–5 nejžhavějších kandidátů na místo pro obřad i pro hos-
tinu a postupně je všechna navštivte.

Sepište si podmínky, které musí splňovat místo pro vaší hostinu. Může to být 
například:
•	 prostorná zahrádka
•	 možnost grilování
•	 počet parkovacích míst
•	 dopravní dostupnost
•	 atd.

5 nejžhavějších kandidátů:

1.

2.

3.

4.

5.

Odškrtávejte si ta, která výběrem neprošla. Tipy, jak na hostinu, jsme vložili 
do článku Svatební hostina a jak na ni.

Tip

Fotky svatebních míst, která vás učarovala, si můžete vložit do záložky 
Fotoalba – svatební přípravy na svém svatebním webu. Odkaz na fotoalbum 
svatebních míst můžete poslat svým nejbližším kamarádkám, aby vám pomohly 
s výběrem.

https://www.svetsvateb.cz/2016/07/238-svatebni-hostina-a-jak-na-ni/?utm_source=8ka&utm_medium=word&utm_campaign=epdf
https://www.svetsvateb.cz/pomucky/svatebni-web/?utm_source=8ka&utm_medium=word&utm_campaign=epdf
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1. kapitola – kde se vezmeme a kde bude hostina?

svatební menu

Sestavit ideální menu zabere chvilku času, navíc vše musíte konzultovat s restau-
rací nebo hotelem, kde budete svatbu pořádat. Věcí, na které byste měli myslet, 
je celá řada. Tady je pár tipů, čemu věnovat zvýšenou pozornost, příp. na co si 
dát pozor.:

•	 Zjistěte si, kolik hostů se do restaurace vejde, jak se dají uspořádat stoly a v ja-
kém rozmezí se pohybují ceny za pokrmy. 

•	 Zeptejte se, zda vám prostory restaurace vyzdobí sám personál nebo tam mů-
žete poslat vlastní floristku.

•	 Zjistěte si, zda některý ze svatebčanů není na něco alergický, případně zda 
nemá nějaké zvláštní stravovací zvyky nebo omezení, abyste tomu mohli výběr 
pokrmů přizpůsobit. 

•	 Můžete připravit jedno svatební menu, které bude pro všechny stejné, nebo 
zvolit několik druhů servírovaných jídel, kde si každý objedná, co mu chutná. 

•	 Svatební hostinu můžete servírovat i formou rautu. 
•	 Zeptejte se, co všechno pro vás restaurace či catering může udělat, kolik cho-

dů máte zvolit do svatebního menu a jak velké porce se budou servírovat. 
•	 Neopomeňte zajistit nápoje (přípitek, aperitiv, káva a další), některé podniky 

vám dovolí přivézt si vlastní pití. I tak ale můžete platit tzv. korkovné. 
•	 Předem domluvte konzumaci – co se bude podávat automaticky, a co si hosté 

hradí sami (např. tvrdý alkohol po 22. hodině nebo po vypití určitého počtu 
lahví). 

•	 Zvažte, zda budete jako dezert servírovat jen svatební dort a koláčky nebo 
zajistíte i jiné sladké lahůdky. 

•	 Další záležitosti, tedy skladbu svatebního menu, přesné uspořádání svatební 
tabule, počet hostů a styl dekorací, můžete dořešit později.

ZApišTE Si

Sepište si varianty menu, které zvažujete, abyste pak při jednání s restaurací 
nebo cateringem měli všechno ujasněné a nápady nelovili na poslední chvíli. 

Tip 
ODDĚLENÝ CHLADiCÍ BOx NA SVATEBNÍ DORT

Důležitá věc, i když mnohdy opomíjená, je zjistit, zda v restauraci nebo hotelu mají 
oddělené chladicí boxy pro skladování masných a nemasných produktů. Není nic 
horšího, než když před slavnostním obědem vám personál restaurace přinese z chla-
ďáku dort, který stál 10 nebo 20 hodin vedle kvalitně vyuzených vepřových kolen.
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2. kapitola – úřední nezbytnosti

2. kapitola 
úřední nezbytnosti
Ze všeho nejdřív musíte zvládnout trochu úřadování. Ale nebojte se – když víte 
co a jak, je to hračka. 

církevní nebo občanský sňatek?

Obě tyto formy uzavření manželství jsou u nás rovnocenné. Velmi jednoduše 
řečeno, můžete mít svatbu v kostele nebo na radnici (nebo v jiné obřadní síni či 
místu k tomu určenému jako je zámek, hrad nebo zahrada). 

Požadavky pro uzavření manželství jsou v obou případech stejné, jen u cír-
kevního obřadu musíte splnit předpisy vybrané církve.

úřady a poplatky

Obraťte se na matriku v místě, kde se chcete vzít, a co nejdříve si zamluvte ter-
mín svatby a obřadní síň nebo místo (zámek, hrad, zahradu, apod.). Než půjde-
te na matriku, vyplňte si svatební dotazník s osobními údaji.

K vyplnění předepsaného tiskopisu, který potřebujete k uzavření manželství, si 
doneste:
•	 občanský průkaz,
•	 rodný list,
•	 doklad o rozvodu, jste-li rozvedení. 

Pokud máte svatbu v místě svého bydliště, neplatíte žádné správní poplatky. 
Svatba mimo bydliště vás přijde na 1 000 Kč a více.

Podívejte se na náš portál, kde o správních poplatcích najdete více informací. 

ZApišTE Si

Kde se chcete brát a kolik vás budou stát poplatky. 

Máte všechny potřebné doklady?

https://www.svetsvateb.cz/?utm_source=8ka&utm_medium=word&utm_campaign=epdf
https://www.svetsvateb.cz/svatebni-pripravy/uzavreni-manzelstvi/dotaznik-k-uzavreni-manzelstvi/?utm_source=8ka&utm_medium=word&utm_campaign=epdf
https://www.svetsvateb.cz/svatebni-pripravy/svatebni-formality/spravni-poplatky/?utm_source=8ka&utm_medium=word&utm_campaign=epdf
https://www.svetsvateb.cz/svatebni-pripravy/uzavreni-manzelstvi/doklady-k-uzavreni-manzelstvi/?utm_source=8ka&utm_medium=word&utm_campaign=epdf
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potřebujete předmanželskou smlouvu?

Bývají z toho někdy nepěkné tahanice a hádky, když si předem neřeknete, jak to 
bude třeba s majetkem, až budete svoji. Nikdo nechce při svatbě myslet na roz-
vod, ale je rozumné některé věci ošetřit předem. 

Uzavřít předmanželskou smlouvu je vhodné tehdy, pokud jeden ze snouben-
ců v budoucnu očekává výrazně vyšší příjmy nebo naopak závazky (třeba když 
podniká). 

Pokud má snoubenec určitý majetek již před uzavřením 
manželství, nestává se sňatkem tento majetek automa-
ticky společným jměním manželů. 

Stejně tak se do něj nepočítá majetek, který jeden z vás v době manželství zdědí 
nebo obdrží darem.

Na našem portálu jsme se zaměřili i na toto téma. Podívejte se na stránku 
Předmanželská smlouva.

Tip 
pOTŘEBUJETE KOORDiNÁTORA?

Najmout si profesionální agenturu na koordinaci svatby není v 21. století nic ne-
obvyklého. Rozhodně to není zbytečný luxus. Podívejte se na to z jiného pohle-
du – svůj den si užijete na maximum a budete se starat jen o to, o co budete 
chtít. 

Nemusíte si nechat na klíč zařídit všechno, ale třeba jen využít pomocnou ruku 
při organizování v den svatby. A pokud jste přesvědčení, že na své svatbě nikoho 
cizího nechcete, požádejte o pomoc schopnou kamarádku či kamaráda. Pro-
mluvte si o tom se svým snoubencem (snoubenkou). Je to pomoc pro vás oba, 
a tak byste se na osobě koordinátora měli předem domluvit. Vy byste si měli svůj 
velký den hlavně užít.

https://www.svetsvateb.cz/svatebni-pripravy/uzavreni-manzelstvi/predmanzelska-smlouva/?utm_source=8ka&utm_medium=word&utm_campaign=epdf
https://www.svetsvateb.cz/rubrika/04-svatebni-agentury/?utm_source=8ka&utm_medium=word&utm_campaign=epdf
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svědci

Nejlepší kamarádka, sourozenec nebo blízký přítel? Nemusí to být vždy jedno-
duché rozhodování koho požádat, aby vám šel za svědka. Dejte jenom velký 
pozor, ať neraníte něčí city tím, že si ho nevyberete. 

Vsaďte na jistotu a oslovte toho, kdo vás dobře zná 
a s kým si výborně rozumíte. Nezapomeňte, že svědko-
vé musí být v první řadě spolehliví. Úkoly svědků nejsou 
nijak složité, nicméně jejich role jsou velmi důležité.

Svědci vám mohou pomáhat se svatebními přípravami a s některými rozhodnu-
tími. Maminky a nastávající tchyně nemusí mít vždy pokrokové názory. Nicméně 
i rady starších berte v potaz a předem všechny neodsuzujte. 

Svědek nevěsty je ve svatební den hlavní nevěstinou oporou a to hlavně psy-
chickou. Stará se o to, aby byla celý den dokonalá a krásná. Neustále je nevěstě 
při ruce. 

Svědek ženicha má úlohu trochu jinou, o něco zodpovědnější – má na starosti 
snubní prstýnky a doklady. Po domluvě s novomanželi na svatební hostině hlídá 
rozpočet, resp. otevřený účet, zejména nápojový. Pokud není přítomen svatební 
organizátor, může svědek oznamovat další program, organizovat zvyklosti a zá-
bavu. 

Pronáší jeden z proslovů při slavnostním přípitku. Může se také zhostit role mo-
derátora při rozbalování svatebních darů a při odpolední či večerní zábavě. 

3 věci, které musí splňovat svědek
•	 V den vaší svatby mu musí být alespoň 18 let. 
•	 Musí se umět podepsat. 
•	 Musí při obřadu předložit platnou občanku.

ZApišTE Si

Sepište si seznam těch, které byste rádi měli za svědky a vyberte ty správné. 
A kdo vám bude svatbu hlídat? Koordinátor nebo kamarád? (Pozor, neměl by to 
být zároveň svědek, měl by plné ruce práce.)

Prohlédněte si ukázku Svatebního diáře SMART.

https://www.svetsvateb.cz/pomucky/svatebni-diar/?utm_source=8ka&utm_medium=word&utm_campaign=epdf
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3. kapitola 
trocha počítání
Je to možná nuda, ale rozhodně se vám vyplatí mít jasno v tom, kolik chcete 
(můžete) utratit a kolik pozvete lidí. 

svatební rozpočet

Máme vůbec na to? Nepřepískneme to s rozpočtem? Kolik vlastně taková svatba 
stojí? A nestačí nám jenom obřad se svědky, a basta? Otázky, které musí každá 
nevěsta a ženich řešit hned na začátku svatebního maratonu. 

Abyste do cíle doběhli v pohodě, a ne vyčerpaní (fyzicky i finančně), je nejlepší 
si na začátku na chvíli sednout a všechno promyslet a spočítat. Možná krapet 
neromantické, ale rozhodně lepší, než skončit hádkami nad fakturami. 

Už na začátku si jasně řekněte, kolik chcete do svatby investovat a zda jsou 
reální nějací spolu-investoři. 

U svatebního rozpočtu postupujte takto:
1. sepište si po položkách všechno, co na svatbě chcete (vaše představa)
2. zjistěte si, kolik co stojí (ceny od do)
3. přehodnoťte svou představu a reálně oceňte každou položku 

předběžný seznam hostů

Vaše matka by chtěla pozvat kolegyni z práce a budoucí tchýně tlačí pratetu z Mora-
vy, kterou jste nikdy neviděla? Na svatební obřad pozvěte pouze ty, které chcete. 

Nedejte na naléhání okolí a nezvěte lidi, které opravdu vidět nemusíte. Je to váš 
den, máte na to právo. Snažte se, abyste se svým partnerem měli vyrovnaný počet 
hostů. Předběžný seznam slouží především pro vaši orientaci – napoví, jak velkou 
vybrat obřadní síň a salonek pro hostinu a kolik vás svatba bude celkově stát.

ZApišTE Si

Začněte si nanečisto sepisovat hosty a dbejte na to, abyste jich neměli víc, než 
můžete zvládnout. Nezapomeňte v rozpočtu počítat s občerstvením pro profe-
sionály jako je fotograf, kameraman, vizážistka, muzikanti, DJ, apod. Průběžně si 
zaznamenávejte všechny výdaje, o kterých víte. Jen tak vás nic nezaskočí. 

https://www.svetsvateb.cz/?utm_source=8ka&utm_medium=word&utm_campaign=epdf
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svatební barvy

Doba, kdy svatba musela být čistě bílá, je dávno ta tam. Oznámení, tabuli, do-
plňky, květiny a spoustu dalších zdánlivě nepodstatných drobností můžete ladit 
do stejných barev, aby vaše svatba měla styl. 

Výběr barev je na první pohled jednoduchá a nepodstatná věc, ale vyplatí se 
věnovat mu patřičnou pozornost. Barvy vybírejte podle toho, co máte rádi, 
zároveň ale doporučujeme i návštěvu odborníka na barevnou typologii. Uvidíte, 
že tím celou událost posunete na vyšší úroveň. 

Základní pravidlo je, že by vše mělo barevně ladit především s nevěstou (se sva-
tebními šaty a svatební kyticí).

Více o svatebních barvách najdete na našich stránkách v článku 
Máte vybranou svou svatební barvu? 

oznámení

V dnešní době je na trhu nepřeberné množství různých druhů svatebních ozná-
mení od tradičních, přes moderní až k extravagantním. Můžete si vybrat z kata-
logu nebo si svatební oznámení navrhněte sami. 

V dnešní době je moderní být originální. Velice zajímavá jsou oznámení složená 
z fotografií snoubenců, oznámení na netradičním papíru nebo netradičních tvarů, 
zvláštně skládaná oznámení nebo oznámení v podobě elektronického přáníčka. 

Pokud chcete být originální, ale nevíte si rady, zkuste oslovit grafika, který vám 
originální oznámení jistě rád navrhne. 

ZApišTE Si

Kontakty na grafika a odborníka na barvy, kteří vám pomohou nejen se svateb-
ním oznámením, ale navrhnou i poděkování za účast, připraví jmenovky na sva-
tební tabuli a další drobnosti. 

Tip

Ke svatebnímu oznámení zřetelně připište poznámku, že si svatebčané nemusí 
dělat starosti se svatebním darem, protože jste si zřídili svatební web, kde na-
jdou seznam konkrétních darů s možností zamluvení. Více informací na stra-
ně 18 u seznamu darů.

https://www.svetsvateb.cz/2016/03/623097-mate-vybranou-svou-svatebni-barvu/?utm_source=8ka&utm_medium=word&utm_campaign=epdf
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rozlučka se svobodou

Poslední zábava za svobodna, a zároveň hezký důvod jít se pořádně bavit. 
Organizací rozlučky pověřte svatební svědky a nechte se překvapit, co vymyslí. 

Počítejte ale s tím, že někam vytáhnou i vašeho snoubence. Nechte ho, ať se 
dobře baví, a raději se neptejte, co pro něj plánují. Inspiraci najdete v článcích 
Rozlučka se svobodou.

líbánky

Než se ponoříte do svatebních detailů, naplánujte si s dostatečným předsti-
hem svatební cestu. Sice to nějakou chvíli vezme, ale později si při přípravách 
svatby ušetříte zbytečný stres. 

Počítejte s tím, že svatební cesta vám ukrojí část peněz ze svatebního rozpoč-
tu. Ale vyplatí se to! Po svatbě pak budete moci jen a jen relaxovat a užívat si 
nezapomenutelné chvíle. 

Jestli míříte do zahraničí, zkontrolujte si raději předem platnost cestovních dokladů. 
Vyberte si místo, které je pro líbánky jako stvořené, ať pak máte na co vzpomínat. 

Nechte se řádně rozmazlovat – jakmile si totiž pořídíte ratolesti, na takovéto 
výlety ve dvou budete muset na čas zapomenout.

ZApišTE Si

Varianty míst, kam byste mohli vyrazit na svatební cestu. Sice to ještě není 
na programu dne, ale rozmyslet si to musíte opravdu pořádně. Naplánujte si 
aktivity, které budete na líbánkách kromě souležingu provozovat.

Tip

Pokud si rezervujete svatební cestu, řekněte v cestovce či v hotelu, že jedete 
na líbánky. Většina z nich má pro novomanžele výhodné slevy a možná narazíte 
na hotely, které nabízí novomanželce pobyt zdarma nebo za půlku.

https://www.svetsvateb.cz/rubrika/predsvatebni-party/?utm_source=8ka&utm_medium=word&utm_campaign=epdf
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seznam darů

Tři žehličky, dva trpaslíci do zahrady a k tomu pěkná porcelánová štvanice. Jo, ka-
marádi a příbuzní umí někdy překvapit. Jestli ale nechcete doma oprašovat celá 
léta nechtěné dárky, které s ohledem na milovanou tetičku nemůžete vyhodit, 
sepište si seznam darů. Jenom tak se vyvarujete nechtěných překvapení. 

Když si založíte svůj svatební web, získáte přístup 
do soukromého rezervačního systému svatebních 
darů, kam si můžete postupně vkládat dary, které byste 
opravdu chtěli. 

Všichni svatebčané, kterým pošlete odkaz na své stránky, si mohou jednotlivé 
dary prohlédnout a rezervovat. Vy pak budete mít jistotu, že dostanete pouze 
to, co jste si přáli, a jenom v jednom exempláři. Více o seznamu svatebních darů.

Tip

Seznam darů si vytvořte minimálně 2 měsíce před svatbou a svatebním hostům 
jej pošlete spolu se svatebním oznámením.

ZApišTE Si

Jestliže jste si už svůj svatební web založili, svatební dary máte pořešené. Do di-
áře si nicméně můžete zapisovat tipy na dary a postupně je na svůj svatební 
web doplňovat.

https://www.svetsvateb.cz/pomucky/svatebni-web/?utm_source=8ka&utm_medium=word&utm_campaign=epdf
https://www.svetsvateb.cz/pomucky/seznam-daru/?utm_source=8ka&utm_medium=word&utm_campaign=epdf
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svatební noc

Svatební noc byste měli strávit v místě, kde se vám bude opravdu líbit. Měla by 
to být noc a ráno, na které budete rádi vzpomínat.

Pronajměte si například celý apartmán s vířivkou nebo útulný pokojíček v ro-
mantickém hotýlku. Vybírejte hotel nebo penzion v blízkosti místa, kde bude 
probíhat váš velký den.

kam uložíte hosty?

Zvažte, zda ve stejném hotelu zamluvíte i pokoje pro přespolní svatebčany. Pokud 
budete mít nocležníků hodně, proveďte rezervaci s velkým časovým předstihem. 

Některé hotely poskytují novomanželům svatební apartmá zdarma, když uby-
tují i svatebčany. Na ráno objednejte snídaně, abyste se mohli společně zasmát 
zážitkům ze svatebního dne a všem poděkovat za účast.

ZApišTE Si

Vybírejte hotely a penziony, kde byste rádi prožili svou svatební noc nebo rov-
nou celou hostinu včetně nocování. Tipy najdete na našem webu v kategorii 
Hotely a penziony.

https://www.svetsvateb.cz/svatebni-sluzby/03-hotely-a-penziony/?utm_source=8ka&utm_medium=word&utm_campaign=epdf
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4. kapitola 
co budete mít na sobě?
Otázka, kterou začíná většina nevěst, většinou už v době, kdy ještě na svatbu ani 
nemají věk. Vy jste ale už blízko cíli, je tedy ta správná chvíle vybrat si šaty. 

nevěstiny svatební šaty

Ty tam jsou doby, kdy nevěsty nutně připomínaly šlehačkový dort. Dnes se kre-
ativitě meze nekladou a i ve svatebních šatech vede elegance, šmrnc a styl. 

Ať si kdo chce, co chce, říká, tohle je při přípravách svatby bezpochyby ten 
nejdůležitější bod. Nikdo nemůže být ve svatební den krásnější, roztomilejší, 
půvabnější a více okouzlující než nevěsta. 

A svatebními šaty celá paráda začíná. Nejde jen o jejich vzhled, ale třeba také 
o to, aby lichotily vaší figuře. Pokud chcete něco udělat se svojí postavou, svatba 
je skvělou motivací, proč s tím začít. 

Nejjednodušší je nechat si ušít šaty na míru nebo si je objednat od výrobce či 
módního návrháře, ale počítejte s tím, že si trošku připlatíte. Na druhou stranu je 
velkou výhodou, že je nemusíte druhý den vracet do půjčovny. Také si je můžete 
vzít na líbánky nebo při obnovení svatebního slibu po 5, 10 či 20 letech manželství.

Jestli ale chcete finančně úspornější řešení, je tu samozřejmě varianta zapůjčení 
šatů ze svatebního salonu. Vybírejte ale velice pečlivě. Jako s každým kouskem 
oblečení – bude se vám třeba líbit na ramínku, ale vůbec vám nemusí padnout.

Tip 
NEVYBÍREJTE SAMA

Nebojte se být náročná a navštivte více salonů, ať už s kamarádkou či s koordinátor-
kou. Sama rozhodně nechoďte. Zkoušejte a zkoušejte, někde na vás ten pravý kou-
sek určitě čeká. Ať už to bude láska na první či druhý pohled, měla byste se v šatech 
cítit dobře – přeci jen v nich strávíte nejdůležitější část svého velkého dne.

ZApišTE Si

Sepisujte si salóny a ceny za půjčení nebo ušití šatů. Až se budete ve finále rozho-
dovat, nebudete muset vzpomínat, kolik že to vlastně kde stálo. 

https://www.svetsvateb.cz/?utm_source=8ka&utm_medium=word&utm_campaign=epdf
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doplňky pro nevěstu

Šperky, boty, psaníčko a bolerko nebo snad kabátek? Samozřejmě, všechno 
sladěné a podtrhující krásu nevěsty. Veškeré doplňky seženete ve svatebních 
salonech, kde vám i poradí, co se k vám bude nejvíce hodit. 

Doplňky si můžete objednat i přes svatební e-shopy. Mějte ale na paměti, že 
se nemusíte přesně trefit do odstínu své svatební barvy. Ušetříte tím však čas, 
a možná i peníze.

něco starého, nového, půjčeného a modrého

Po generace děděná spona do vlasů či náušnice, nově koupený modrý podvazek 
a půjčený náhrdelník – fantazii se meze nekladou. 

Rozhodně by ale každá nevěsta měla mít na sobě něco starého, něco nového, 
něco půjčeného a něco modrého. Jinak se prý štěstí zády otočí. Možná je to 
pověra, ale risknete to? 

účes a líčení

Slyšel jsem už dost ženichů říkat, že si vlastně berou docela jinou ženu, než s ja-
kou se seznámili. A většinou to je právě účesem a make-upem. 

Jasně, málokterá z vás asi doma nosí načesaný drdol nebo nakadeřené lokny. Ale 
ve svůj velký den přece nebudete vypadat běžně. Chce to rozhodně něco extra. 
Perfektně vytvořený účes a dokonalé líčení udělají s vaší náladou a sebedůvě-
rou hotové divy. Uvidíte. 

Vytipujte si několik kadeřnic a vizážistek. Zvažte určitě i ty, ke kterým pravidelně 
chodíte, a které vás znají. Typ účesu a líčení potom lépe padne k vaší povaze. 
Ujasněte si, zda chcete mít v účesu nějaké ozdoby či živé květy, příp. závoj či 
klobouk, kadeřnice to potřebuje vědět dopředu. Zbytek doladíte až na zkoušce. 

Domluvte se, jestli kadeřnice a vizážistka dojedou na zvolené místo za vámi 
nebo budete muset do salonu.

ZApišTE Si

Co se účesů a líčení týče, inspirujte se ve svatebních časopisech nebo na in-
ternetu, shromažďujte obrázky, které vás zaujaly a vezměte si je s sebou 
na zkoušku. 

https://www.svetsvateb.cz/2016/06/623289-svatebni-podvazek/?utm_source=8ka&utm_medium=word&utm_campaign=epdf
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ženich (koupit nebo půjčit?)

Koupit nebo půjčit? Ale ne ženicha, jeho svatební oblečení. U ženicha se skoro 
vždy jedná o koupení běžného obleku, protože jej může dál využívat na spole-
čenské akce. Musí se ale opravdu jednat o oblek klasický. 

Pokud hledáte něco speciálního, oslovte pánské krejčovství nebo navštivte sva-
tební salon, ve kterém mají i pánské obleky (fraky), kravaty, vesty, cylindry, boty 
a další doplňky. 

Každopádně by měl vašemu vyvolenému oblek padnout a měl by se v něm 
cítit přirozeně, i když takto běžně nechodí. Není nic horšího, než když se v ob-
leku cítí jako v brnění a při první příležitosti se pokusí ho zbavit. Nejlépe hned 
po obřadu. 

Tip

Ženichům by se mělo pomoci s výběrem doplňků (většina z nich má cit pouze 
v puse). 

Pokud si snoubenec na svatbu kupuje nové boty, měl by si je před svatbou roz-
chodit. To platí i pro nevěstu. 

sladit šaty svatebčanů?

Pokud chcete mít společné svatební fotografie barevně sladěné, požádejte 
svatební hosty, ať si zvolí oblečení podle vámi určených barev anebo s nimi jed-
noduše zajděte do módního salonu. 

Dohlédněte minimálně na družičky, svědky a rodiče. 
Tím zajistíte, že budou všichni jako ze žurnálu.

ZApišTE Si

Co bude mít váš ženich všechno na sobě? Sepište si všechny detaily včetně ka-
pesníčku do saka, abyste pak něco nehledali na poslední chvíli. 
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5. kapitola 
co na svatbě nesmí chybět?
Možná o vás budou říkat, že jste detailisti, ale uvidíte, že se vám to nakonec 
vyplatí. Ostatně staré moudro praví, že dokonalost není detail, ale z detailů se 
skládá. 

hudba při obřadu

Mendelssohna nebo Wagnera? Čí svatební pochod si vyberete? Toto dilema řeší 
většina párů, ale málokdy se už starají o to, že živá hudba je na svatbě pro cel-
kový dojem mnohem zásadnější než to, který ze slavných pochodů zazní. 

Důležitým kritériem při výběru hudebního doprovodu je třeba to, zda se svateb-
ní obřad, hostina i večerní raut budou konat na jednom místě nebo nikoliv. Do-
poručujeme si najmout živou hudbu na obřad a hostinu a DJe na večerní párty. 

Živá hudba, např. pianista, hudební trio či kvarteto, 
to jsou skutečně kouzelné doprovody ke svatebnímu 
obřadu.

Inspiraci na hudbu k obřadu najdete v článku Svatební skladby.

Tip
JAKÉ VYBÍRAT SKLADBY?

Vybírejte si písně, které máte rádi, nebo které vás vztahem provázejí. Dodáte tím 
své svatbě osobitý styl. Průběh obřadu by měly doprovázet skladby pomalejší, 
melodické. 

Ke gratulacím novomanželům naopak doporučujeme zvolit písně rychlejší 
a veselejší (rychlé písně zkracují dobu gratulací, což oceníte), protože tímto 
momentem začíná zábava a oslava. Živá hudba výrazně přispívá k jedinečnosti 
okamžiku. Vy i vaši hosté na ni budete určitě moc rádi vzpomínat!

https://www.svetsvateb.cz/?utm_source=8ka&utm_medium=word&utm_campaign=epdf
https://www.svetsvateb.cz/2015/10/623004-nejoblibenejsi-svatebni-skladby/?utm_source=8ka&utm_medium=word&utm_campaign=epdf
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kapela nebo DJ na oslavě

Muzikantů a hudebníků je mnoho, a tak se nebojte vybírat z více kandidátů a roz-
hodně si poslechněte, jak hrají naživo. Výběru správných hudebníků určitě vě-
nujte pár hodin času, ať pak nejste na své svatbě nemile překvapeni. Zeptejte se 
jich, zda umí zahrát vaše oblíbené melodie nebo je požádejte, zda by je mohli 
do vaší svatby nastudovat. Není nad to tančit při písničce, při které jste se 
seznámili, nebo kterou oba milujete. My jsme objeli vystoupení několika kapel 
a na základě toho vybrali „tu naši“. A do dneška na jejich vystoupení občas jezdíme. 
Chcete-li vědět, která kapela to je, napište mi.  

květiny

Ze všeho nejdřív si zvolte druh květin. Pokud vám už ve svatebním rozpočtu 
nezbývá moc financí, je dobré vybírat květiny podle sezóny (co právě kve-
te, bývá nejlevnější). Ale milujete-li nějakou neobvyklou či cizokrajnou kvě-
tinu, jděte do toho! Následně dolaďte barvu a rozhodněte se, zda chcete 
kytici převislou, kulatou nebo úplně jiný typ vazby. Více najdete v článku 
Jak vybrat svatební kytici.

Svatební kytice by měla zdůrazňovat slavnostní okamžik, ale také vaši oso-
bitost a vkus. Měla by být zhotovena tak, aby ladila s typem svatby, s barvou 
dekorací a se svatebními šaty.

Pokud máte obrázek své vysněné svatební kytice, ukažte jej květinářce – poradí 
vám, zda jste vybrala dobře. Dost často se stává, že nakonec máte svatební kytici 
úplně jinou, než jste si původně vybrala, ale zato originální a osobitou.

Tip

Pozor na prašníky u některých květin (informujte se u květinářky). Prašníky mo-
hou způsobit alergickou reakci a rádi barví šaty.

ZApišTE Si

Ideální chvíle sepsat si skladby, které musí zaznít na obřadu a které chcete za-
hrát k prvnímu novomanželskému tanci. Nezapomeňte také na květiny – klidně 
si sepište seznam floristek, které oslovíte. Pár tipů najdete také na našem webu 
ve Svatebních kyticích.

https://www.svetsvateb.cz/2015/11/623094-jak-vybrat-svatebni-kytici/?utm_source=8ka&utm_medium=word&utm_campaign=epdf
https://www.svetsvateb.cz/svatebni-sluzby/12-svatebni-kytice/?utm_source=8ka&utm_medium=word&utm_campaign=epdf
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fotografie

Jak lépe uchovat vzpomínky z vašeho svatebního dne než krásnými svatebními 
fotografiemi? Na tomto bodě se opravdu nevyplatí šetřit, ba naopak si klidně 
připlaťte, ale buďte opatrní při výběru fotografa. 

Uvidíte, že když se fotky povedou, budete se k nim o to raději vracet. V dnešní 
době může mít špičkový foťák každý, ale ne každý je PAN fotograf, a proto vybí-
rejte dobře.

Každý profesionální fotograf má dnes webové stránky a na nich ukázky svých 
prací. Vyberte si podle referencí několik fotografů, nechte si od všech poslat 
cenovou kalkulaci a pak se s nimi osobně setkejte. 

Ten pravý svatební fotograf pro vás by s vámi měl lidsky rezonovat. Dobré je 
udělat si v ateliéru na zkoušku pár předsvatebních fotek. Dejte na svou intui-
ci, a pokud tam nebude ten pocit „Tak to je on!“, vybírejte dál. Vyplatí se to.

S vybraným fotografem se sejděte ještě 14 dní před svatebním obřadem v místě 
svatby, projděte spolu záběry, které chcete, aby nafotil a nechte si poradit. Ně-
kteří fotografové jsou opravdu kreativní a poradí vám záběry, které by vás možná 
nenapadly a které budou ve finále vypadat naprosto úžasně.

video ze svatby

Se svatebními kameramany je to o trošku složitější než s fotografy, ale to jen pro-
to, že jich je relativně méně a ne každý má na internetu ukázky svých prací. 

V dnešní době jsou videa na internetu to, co nabývá na sledovanosti. Špičkově 
sestříhané a zvukem doplněné čtyřminutové profesionální svatební video si 
na internetu každý prohlédne raději než 500 nebo 1000 fotek.

Tip

Věnujte svatební fotoknihy jako poděkování rodičům, prarodičům a svědkům. 
Více v článku Co uděláte se svatebními fotografiemi vy?

https://www.svetsvateb.cz/2016/09/623124-co-jste-udelali-s-fotografiemi-po-svatbe/?utm_source=8ka&utm_medium=word&utm_campaign=epdf
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Tip 
NEBOJTE SE ExpERiMENTů

Co byste řekli na to, nechat si udělat pár uměleckých fotek s odrazy světla 
od vodní hladiny, zatímco vy jste po pás v té vodě a navíc ve svatebních šatech, 
ve kterých jste před chvílí řekla „Ano“? Napadlo by vás to? A co svatebčané? Do-
kážete si představit, jak budou vykulení? Lze to. 

Vašim svatebním šatům, které jste měla při svatebním obřadu, se vůbec nic 
nestane. Vtip je v tom, že musíte mít dvoje šaty – jedny na obřad a druhé, které 
mohou být méně nákladné, do vody. A pokud máte rádi opravdové dobrodruž-
ství, nechte si udělat podvodní svatební fotografie. Budete opravdu originální.

dort

Svatební dort by měl být nejen krásný, ale především chutný. Dejte si na to po-
zor a rozhodně neupřednostňujte vzhled před chutí. Raději zvolte kompromis, 
ovšem za slušnou cenu. 

Někteří cukráři jsou opravdoví mistři ve svém oboru a dokážou vykouzlit vyni-
kající dort, který také krásně vypadá. Až si několik šikovných cukrářů vyberete, 
požádejte všechny o ochutnávku. Většina z nich vám připraví výběr z několika 
druhů korpusů, krémů i polev. 

Suroviny vybírejte kvalitní a čistě přírodní, žádné náhražky. Potom už není problém 
sestavit výsledný dort, aby vzhledem ladil k typu a k barvám celé svatby. Z krájení 
svatebního dortu můžete udělat nezapomenutelný bod svatební hostiny. 

Svatební dort by měl být ozdobou svatební tabule 
a měl by tudíž být slavnostně přinesen po svatebním 
přípitku a úvodním proslovu.

ZApišTE Si

Na dort klidně vypište malé výběrové řízení a sepište si seznam cukrářů, které 
oslovíte (tipy najdete v kategorii Svatební dorty).

https://www.svetsvateb.cz/svatebni-sluzby/11-svatebni-dorty/?utm_source=8ka&utm_medium=word&utm_campaign=epdf
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prstýnky

Zlato bílé, žluté či kombinované, ale i stříbro, titan či chirurgická ocel. Snubní 
prsteny je možné zhotovit prakticky z jakéhokoliv kovu. 

Vám i partnerovi by měl prsten slušet, budete jej nosit denně, proto vybírejte 
dobře. Snubní prsteny vám zlatníci s radostí zhotoví i na zakázku, a pokud jste 
umělecky nadaní, neváhejte a nakreslete si vlastní návrh.

Zkuste se také inspirovat v našich článcích o snubních prstenech.

Dále si poznamenejte, co si dáte na prstýnky vyrýt. Zda pouze datum svatby 
nebo například také svá jména a místo sňatku.

dopravní prostředky

Zvolíte jako dopravní prostředek na svatební obřad luxusní limuzínu, historický 
automobil, autobus nebo kočár tažený koňským spřežením? Co takhle historii 
pro ženicha, luxus pro nevěstu a autobus pro svatebčany?

Také v tomto bodě můžete projevit notnou dávku originality, ale jenom pozor, 
aby se vám to nevymklo. Nevěsta přijíždějící na obřad na koni může být krásná, 
ale také to může skončit ošklivým karambolem. Při „koňské variantě“ je třeba vzít 
v potaz počasí, oblečení nevěsty a její obuv.

https://www.svetsvateb.cz/rubrika/05-snubni-prsteny/?utm_source=8ka&utm_medium=word&utm_campaign=epdf
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kdo s kým pojede a kdo bude řídit?

Vytvořte si seznam svatebních vozů a rozmístění svatebčanů v jednotlivých au-
tech. Ujasněte si, kdo vyzvedne babičky a maminky a kdo bude které auto řídit. 
Také nezapomeňte stanovit místo, kde se všechna auta potkají, nazdobí a od-
kud už budete pokračovat všichni společně – nejlépe na nějakém hezkém místě 
pro svatební fotky a video.

parkování v místě obřadu

Ujistěte se, že hosté budou mít kde zaparkovat. Parkovací místa zarezervujte 
anebo si připravte náhradní variantu, kdyby míst bylo málo.

ZApišTE Si

Připravte si seznam svatebních vozů a jejich posádek a každému řidiči dejte včas 
jeho seznam a řekněte mu, koho poveze.
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6. kapitola 
čím svatbu zpestříte a čím překvapíte?
Všichni pozvaní budou na vaši svatbu ještě po létech vzpomínat, pokud nebude 
tuctová. Chce to odvahu a nějaký ten nápad. 

svatební tanec

„Pro svatební tanec“, jak říká učitel tance Vítězslav Rázek, „je klasickou volbou 
waltz pro svoji eleganci či rumba pro její romantický nádech. Některé páry 
však volí výraznější a dynamičtější tance jako jsou například tango, foxtrot či 
chacha.“ 

A dodává, že „je na vás, jaký druh tance zvolíte, ale je důležité, aby vyjadřoval 
emoce, které cítíte.“ Doporučuje s přípravou na svatební tanec začít již několik 
měsíců v předstihu, abyste si jej poté mohli náležitě užít.

Chcete na svatbě překvapit? Zapište se do individuál-
ních tanečních kurzů a ve svatební den to pořádně roz-
jeďte! V tanečním studiu vám pomohou i s choreografií. 

Více o prvním novomanželském tanci najdete také na našem webu.

program pro hosty

Seznamte svatebčany s programem celé svatby, nejlépe s předstihem několi-
ka dní, například pomocí legrační prezentace (MS PowerPoint), kterou rozešlete 
elektronicky. Svatebčany pobavíte, a navíc je seznámíte s programem, na který 
se budou moci těšit.

https://www.svetsvateb.cz/?utm_source=8ka&utm_medium=word&utm_campaign=epdf
https://www.svetsvateb.cz/2016/09/569-rozjedte-vas-prvni-svatebni-tanec/?utm_source=8ka&utm_medium=word&utm_campaign=epdf
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proslovy aneb kdo, co a kdy řekne?

Svatební proslov má určitá společenská pravidla a je se svatbou neodmyslitelně 
spjatý. Svatební proslovy pronáší jeden ze svědků, dále pak otec nevěsty, ale 
není to závazné pravidlo. Ke svatebnímu přípitku se zpravidla podává šampaň-
ské. 

Proslovy s přípitkem by neměly být vážné a příliš zdlou-
havé. Měly by spojovat minulost, současnost a budouc-
nost, popřípadě vyjadřovat jednu z těchto etap života 
novomanželů. 

Postačí pár milých vzpomínek na společně strávené chvíle, zažertování pro od-
lehčení atmosféry a požehnání novomanželům. 

Více inspirace hledejte na našem portálu v článcích SVATEBNÍ PROSLOVY 
a SVATEBNÍ PŘÍPITEK.

ZApišTE Si

Kdo bude mít kdy projev a co by měl říct. Napište si, komu z řečníků řeknete pře-
dem nějaké detaily ze svého života, aby se měl čeho chytit. 

svatba nanečisto

Tento trend se k nám dostal z Ameriky. Jedná se o nácvik celé svatby, pře-
devším svatebního obřadu, kdy nevěsta a ženich pronášejí své svatební sliby, 
zkoušejí si příchody i odchody a trénuje se, co kdo kdy řekne nebo udělá. 

Tímto se utvrdíte, že všechno bude probíhat tak, jak má, a hlavně už budete 
vědět, co vás čeká. Případně můžete odchytat drobnosti, na které jste zatím ne-
pomysleli, a mohly by vás nemile překvapit. Naostro pak už budete přesně vědět 
co a jak, a svůj svatební den si tak vychutnáte v ještě větším klidu a pohodě.

https://www.svetsvateb.cz/svatebni-pripravy/svatebni-formality/svatebni-proslovy/?utm_source=8ka&utm_medium=word&utm_campaign=epdf
https://www.svetsvateb.cz/2016/08/625-svatebni-pripitek/?utm_source=8ka&utm_medium=word&utm_campaign=epdf
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dárky pro svatební hosty

Nejčastějším (a také symbolickým) darem jsou svatební mandle – darují se  
v lichém počtu. Hořká chuť mandle symbolizuje těžké chvilky manželství a cuk-
rová poleva jeho sladký začátek. 

Stejně tak se dá použít malá lahvinka vína či svatební čokoláda s poděkováním, 
s datem svatby a se jmény novomanželů. Pro děti můžete připravit dárek v po-
době bublifuku, jehož bubliny jsou velmi efektní i na svatebních fotografiích. Na-
víc později děti zabaví i během dne, když už bude nálada uvolněnější. Ale pozor 
na výběr bublifuků! Některé bublifuky dělají skvrny na šatech.

ZApišTE Si

Kolik dárků budete potřebovat a komu co dáte?

Další tipy na dárky pro svatebčany najdete v našich článcích:
•	 Originální svatební dárky pro hosty
•	 Svatební tužky
•	 Svatební skleničky
•	 Svatební čokoládky
•	 Svatební mandle
•	 Svatební bublifuk

https://www.svetsvateb.cz/2016/05/623292-svatebni-mandle-darujte-v-lichem-poctu/?utm_source=8ka&utm_medium=word&utm_campaign=epdf
https://www.svetsvateb.cz/2016/06/623157-originalni-svatebni-darky-pro-hosty/?utm_source=8ka&utm_medium=word&utm_campaign=epdf
https://www.svetsvateb.cz/2016/06/623294-svatebni-tuzky-se-jmeny-a-datem-svatby/?utm_source=8ka&utm_medium=word&utm_campaign=epdf
https://www.svetsvateb.cz/2016/06/623293-svatebni-sklenicky-se-jmeny/?utm_source=8ka&utm_medium=word&utm_campaign=epdf
https://www.svetsvateb.cz/2016/06/623296-svatebni-cokoladky-a-cokolady-s-potiskem-i-fotografii/?utm_source=8ka&utm_medium=word&utm_campaign=epdf
https://www.svetsvateb.cz/2016/05/623292-svatebni-mandle-darujte-v-lichem-poctu/?utm_source=8ka&utm_medium=word&utm_campaign=epdf
https://www.svetsvateb.cz/2016/07/623301-svatebni-bublifuk/?utm_source=8ka&utm_medium=word&utm_campaign=epdf
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7. kapitola 

detaily se musí doladit

Zdánlivé drobnosti nenechávejte až na den před svatbou, ale zařizujte je 
s předstihem, dokud na to máte myšlenky a čas. Na poslední chvíli byste mohli 
propadnout panice a všechno si pokazit. 

harmonogram svatebního dne

V kolik hodin začíná svatební obřad? Kdy musí vstávat nevěsta, aby se stihla 
načesat a nalíčit? Kdy se vyzvednou květiny a svatební dort, kdo zařídí ostatní 
maličkosti? V kolik hodin budou vyrážet svatebčané, kdy a kdo ozdobí auta, kdy 
vyjede svatební kolona? 

V kolik hodin bude svatební hostina, společné fotografování, rozbalení svateb-
ních darů? Připravte harmonogram i pro moderátora a nezapomeňte zařadit 
i svatební tradice a zvyky. 

Ve svatební den bude všechno probíhat rychle za sebou a někdo musí mít 
vše pod kontrolou. Určete si minimálně 2 lidi, kteří budou od rána na vše 
dohlížet a hlídat čas.

Tip 
NEpLÁNUJTE MiNUTU pO MiNUTĚ

Minutu po minutě fakt nezvládnete. Ve svatební den se vám bude zdát, že minuta 
je minimálně čtvrt hodina. Ideální jsou bloky po 15 nebo 30 minutách. Připravte 
a vytiskněte si časový program svatebního dne po patnáctiminutových blocích 
a předejte ho všem, kteří v něm mají nějakou roli, aby věděli, kdy přijde jejich chvíle. 

rozeslání oznámení

Dva měsíce před svatbou je dost dlouhá doba na rozeslání svatebních oznáme-
ní všem přátelům, rodině a známým. Těm, které na své svatbě nechcete, svateb-
ní oznámení před svatbou neposílejte. Pošlete jim po svatbě pouze oznámení, 
že jste se vzali. 

V dnešní době je moderní (a přiznejme, že i úsporné) posílat oznámení pomocí 
e-mailu nebo sociálních sítí, a to především kolegům z práce, bývalým spolužá-
kům a dalším známým. 

Nejbližší rodině by se hodilo poslat klasické tištěné svatební oznámení pozemní 
Českou poštou. Ale je to na vás.

https://www.svetsvateb.cz/?utm_source=8ka&utm_medium=word&utm_campaign=epdf
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návštěva kosmetického salónu

Nechte si omladit, rozjasnit a vyčistit pleť, vybělit zuby a opalte se, buď na slun-
ci nebo v soláriu. Účinky nejsou vidět ihned, a proto si návštěvu v kosmetickém 
salónu rezervujte dostatečně dopředu.

volno na svatbu

Pokud jste zaměstnaní, je výhodné vybrat si za den svatby pracovní den, protože 
ve svůj svatební den máte ze zákona právo na placené volno. Pokud zaměstna-
vatel svolí, vezměte si volno i na den po svatbě (pokud je to den pracovní).

výzdoba 

Na vyzdobení aut kupte stužky. Pro auto nevěsty si můžete vypůjčit svatební 
panenku nebo s květinářkou domluvte květinovou dekoraci na přední kapotu 
auta, například ve tvaru srdce. Kupte papírové krabičky na výslužky. 

Pokud si obřadní místo a svatební tabuli zdobíte sami, obraťte se 
na obchod se svatebními dekoracemi – nabízejí organzy, kamínky a další deko-
rační materiály jako např. balónky. Nebo si na výzdobu svatební tabule a obřad-
ního místa najměte floristky. Ony už budou vědět, co a jak. 

ZApišTE Si

Kdo bude zdobit auta? Dejte jim to vědět s předstihem, aby si nemysleli, že se 
budou tou dobou někde ládovat chlebíčkama. 

https://www.svetsvateb.cz/svatebni-sluzby/19-svatebni-vybaveni/?utm_source=8ka&utm_medium=word&utm_campaign=epdf
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pevný seznam hostů ke svatební tabuli

Svatebčané už dostali svatební oznámení a pozvánky ke stolu, a vy byste tak 
měli měsíc před svatbou vědět, kdo svou účast potvrdil a kdo ne.

Tip

Ke svatebnímu stolu pozvěte svatebčanů jen část, jednoduše jen ty, kteří jsou 
vám nejbližší a nejmilejší. Pokud slizkého strýce Fandu nemůžete už ani vidět, 
pozvání ke svatební tabuli mu prostě neposílejte.  A nenechte se nikým ovliv-
ňovat.

tisk jmenovek na hostinu

Na základě seznamu hostů dejte zhotovit jmenovky na svatební tabuli – každý 
host bude mít svou vlastní, takže jednoduše pozná své místo. Pravděpodobně 
tak předejdete diskuzím, kdo vedle koho sedí. Můžete nechat vytisknout i pro-
gramy svatebního dne a svatební menu. 

Využijte už vyzkoušenou tiskárnu, nejlépe tu, kde jste si nechali zhotovit svateb-
ní oznámení, anebo si tyto provozní letáky jednoduše vytiskněte doma. Pokud 
jste si oznámení nechali navrhnout grafikem, měl by vám připravit i tyto věci. 

zkouška účesu a líčení

Zkoušku máte většinou v ceně svatebního účesu a líčení. Obojí laďte ke svateb-
ním šatům a svatební kytici a nebojte se je přinést s sebou (alespoň na obrázku), 
aby měly vizážistka s kadeřnicí lepší představu o tom, co se k šatům bude nejlé-
pe hodit. 

Spolu s vizážistkou si ujasněte, jaký typ líčení zvolit, a vsaďte na přirozenost, 
něžnost a jednoduchost. Svatební líčení by mělo být o něco nápadnější než to 
klasické denní. S nápadnějším líčením budete jako nevěsta skvěle vypadat jak 
v reálu, tak na fotkách. Ale hlavně se musíte cítit dobře a sama sebou. Zkouška 
je od slova zkoušet, a proto se nebojte vyzkoušet hned několik různých typů 
líčení. 

Svatební účes potřebuje delší přípravu a je náročnější. Udělejte si tedy volno 
na delší dobu, zvláště pokud budete chtít vyzkoušet účesů více. Nemusíte se bát 
složitých účesů. Některé kadeřnice jsou přímo kouzelnice ve svém oboru a účes 
vám bez problému vydrží celý den.
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návštěva kadeřníka

Vytáhněte ženicha k holiči, ať si nechá vytvořit pěkný sestřih. Klidně ho vemte 
i na manikúru, ostatně jistě budete mít fotku rukou s prstýnky, tak by měl mít 
alespoň levou ruku čistou a dokonale upravenou. Zatím si sama nechte dodělat 
melíry či barvu vlasů, zastřihněte konečky a vlasy vyživte, ať jsou zdravé a lesklé.

ZApišTE Si

Seznam hostů na hostinu a jejich rozsazení kolem tabule. Inspirujte se třeba 
v etiketě Ladislava Špačka. Nakreslete si klidně plánek tabule, a jestli ji nebudete 
chystat sami, předejte jmenovky a nákres svatební tabule personálu restaurace. 

kdo vám s tím vším pomůže?

Pokud máte najatou svatební koordinátorku, tento bod vynechte. Pokud ne, 
čtěte dál. 

Svatební pomocníci slouží k tomu, aby za vás v den svatby organizovali 
svatebčany a dodavatele, pomáhali vám s převlékáním, upravovali a hlídali 
program dne a vůbec, aby byli po ruce, když bude potřeba. 

Přece nechcete ve svůj velký den dělat všechno sami, aby si ho užili jiní a vy 
ne. V den svatby jste hlavní hvězdy vy. Vedoucím by měla být dobrá kamarádka 
nebo kamarád, někdo vůdčí, kdo rychle vyhodnocuje nenadálé situace, doká-
že vysvětlit podstatu v několika slovech, je empatický, má za všech okolností 
smysl pro humor, a i když nadává, má úsměv na tváři. 
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8. kapitola 
týden před svatbou, den D a co po něm

A) TÝDEN pŘED SVATBOU
•	 Vytvořte a vytiskněte si finální zasedací pořádek při hostině, případně při sva-

tebním obřadu.
•	 Domluvte s fotografem a kameramanem program focení a natáčení.
•	 Obvolejte všechny dodavatele a ujistěte se, že vše platí podle dohody.
•	 Připravte si KPZku – náhradní prstýnky, jehlu a nit, nůžky, spínací špendlík, sirky, 

vatu, papírový kapesník (vše, co vás napadne, že by se mohlo hodit).
•	 Naposledy vyzkoušejte, zda vám sedí svatební šaty.
•	 Připravte si osobní věci pro svatební den a svatební noc.
•	 Naobálkujte peníze pro dodavatele.
•	 Manikúra, pedikúra, poslední výživa vlasů.
•	 Choďte o 2 hodiny dříve spát než poslední měsíc, abyste byli odpočatí.
•	 Máte-li nové svatební boty, choďte v nich alespoň doma, ať je trochu rozchodí-

te.

B) DEN pŘED SVATBOU
•	 Vyzvedněte svatební šaty pro nevěstu i pro ženicha, pokud si je půjčujete.
•	 Připravte si pohodlné oblečení (může být i sexy) na večer, až se budete chtít 

po náročném dni převléci ze svatebních šatů. 
•	 Dopřejte si spolu se snoubencem relaxaci, masáž, vířivku, apod.
•	 Připravte výslužky a dárky pro hosty.
•	 Zkontrolujte doklady potřebné pro uzavření manželství.
•	 Vyzvedněte svatební dort, cukrovinky a koláčky nebo si vše nechte zavést 

na místo svatební hostiny.

https://www.svetsvateb.cz/?utm_source=8ka&utm_medium=word&utm_campaign=epdf
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8. kapitola – poslední týden krok za krokem

C) SVATEBNÍ DEN
•	 Vyzvedněte květiny.
•	 Pomocníci omyrtují hosty a nazdobí auta.
•	 Ženich vítá přicházející hosty v místě svatebního obřadu.
•	 Užívejte si a hlavně se usmívejte.
•	 Pijte nealkoholické nápoje a ráno se nezapomeňte najíst.
•	 Poděkujte svým i partnerovým rodičům a všem, co vás ve svatební den přišli 

podpořit.

D) pO SVATBĚ
•	 Vraťte půjčené věci.
•	 Poděkujte svatebním hostům za účast a za dary.
•	 Změňte si jméno a všechny potřebné doklady.
•	 Ujistěte se, zda byly všechny faktury či účty dodavatelů uhrazeny.
•	 Pokud jedete ihned po svatbě na líbánky, tak vám přeji šťastnou cestu.
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… a nakonec

připíjím a držím palce 

Milí snoubenci,

připíjím na vaši lásku a držím palce při plánování a realizaci vaší svatby. Napište 
mi, prosím, na můj osobní e-mail havlik@svet-svateb.cz, jak vám tento doku-
ment pomohl nebo co vám v něm chybělo a potřebovali byste doplnit. Samo-
zřejmě také uvítám vaši kritiku s nápady na vylepšení. Rádi pro vás ve Světě 
svateb.cz uděláme aktualizaci nebo dodatek. 

Za sebe a tým portálu Svět svateb.cz vám přeji šťastné a spokojené manželství. 

S úctou a láskou

Tomáš Havlík, zakladatel Svět svateb.cz

mailto:havlik%40svet-svateb.cz?subject=Recenze%20-%20ebook%208%20kapitol
https://www.svetsvateb.cz/?utm_source=8ka&utm_medium=word&utm_campaign=epdf
https://www.svetsvateb.cz/?utm_source=8ka&utm_medium=word&utm_campaign=epdf
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aktualizace dokumentu

Tento dokument budeme pravidelně aktualizovat. Ti, kteří si dokument stáh-
nou a budou mít v den aktualizace před svatbou, dostanou automaticky e-mail 
o tom, že došlo k aktualizaci. Nic víc už neplatíte. Na aktualizaci nevzniká právní 
nárok a je bez záruky.

kontakty

Svět svateb.cz

E-mail: info@svet-svateb.cz

Web: www.svetsvateb.cz

https://www.svetsvateb.cz/?utm_source=8ka&utm_medium=word&utm_campaign=epdf
mailto:info%40svet-svateb.cz?subject=ebook%208%20kapitol%20-%20kontakty
https://www.svetsvateb.cz/?utm_source=8ka&utm_medium=word&utm_campaign=epdf
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Hlavně se na svatební párty 
pořádně vydovádějte!
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