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Aby vaše svatba byla skvělá a svatební hosté na ni ještě dlouho vzpomínali, je třeba vše 

pečlivě naplánovat a zorganizovat. V harmonogramu příprav hodně záleží na Vašich 

schopnostech improvizace a na Vašich představách o svatbě. Za našimi zkušenostmi je řada 

úspěšných svatebních hostin podívejte se na galerii svatebních hostin na Hraničním zámečku 

v Hlohovci - http://www.hranicnizamecek.cz/svatby-hostiny.html 

12- 6 měsíců předem 

- Vyberte si místo pro konání svatby - Domluvte si a rezervujte termín svatby. Zvlášť pokud 

chcete mít obřad na některém z velmi oblíbených míst (zámky, hrady atd), budete se možná 

muset s termínem přizpůsobit. - Zorganizujte setkání obou rodin, pokud se neznají a seznamte 

je. - Sestavte předběžný plán výdajů. 

 

9-6 měsíců předem 

- Vyberte a rezervujte hotel nebo restauraci, kde se bude konat svatební hostina. - Může se 

stát, že máte nějaké speciální požadavky. Třeba chcete mít velkou svatbu, kde se bude tančit. 

Pak pro vás bude místo, kde se bude konat hostina, stejně důležité jako místo konání obřadu. - 

Sestavte si předběžný seznam hostů. - V případě potřeby kontaktujte svatebního poradce. - 

Vyberte si svatební šaty.  

 

6-4 měsíce předem 

- Vyberte svědky a družičky a pozvěte je - nechte si vytisknout svatební oznámení - Domluvte 

a objednáte si svatební vůz (limuzínu, kočár). - Rozestavte přesný seznam hostů. - Vyberte si 

a rezervujte svatební cestu. - Vybrat oblek pro ženicha. Nezapomeňte ani na boty, košili a 

doplňky. Styl oblečení ženicha by měl ladit s šaty nevěsty a celkovým stylem svatby. 

 

3 měsíce předem 

- Vyberte šaty pro družičky. Pokud je budete půjčovat ve svatebním salónu, můžete je vybrat 

hned spolu se svatebními šaty nevěsty. - Pojedete-li na líbánky, domluvte si dovolenou u 

zaměstnavatele. - Rezervujte ubytování pro hosty zdaleka. - Vyberte si a objednejte snubní 

prsteny. - Domluvte si fotografa a video. Nejlepší je spolehnout se na doporučení svých 

známých nebo na profesionála s dobrou pověstí. Domluvte si styl fotografií a prokonzultujte s 

ním svou celkovou představu. - Kontaktujte muzikanta, popř. kapelu. - Nevěsta by u 

http://www.hranicnizamecek.cz/svatby-hostiny.html


www.HRANICNIZAMECEK.cz 

kadeřnice měla začít zkoušet svatební účes. - Objednejte svatební oznámení a pozvánky ke 

stolu. Také kartičky pro potvrzení účasti na svatbě. - Ve specializovaných obchodech si 

vyberte dary do svatebního listu. Můžete si i sami sepsat seznam svatebních darů a obchodů, 

kde je prodávají, aniž by tam na svatební list byli zavedení. V souvislosti s tím je důležité 

ustanovit správce svatebních darů. Dostanete pak jen to, co si přejete a hostům i příbuzným 

ubydou starosti se sháněním dárků. 

 

2 - 1 měsíc předem 

- Rozešlete svatební oznámení, pozvánky a potvrzení účasti na svatbě  - Objednat svatební 

koláče, dorty a cukroví. - Nevěsta by si měla vybrat a dokoupit doplňky – punčochy, spodní 

prádlo, závoj nebo ozdobu do vlasů, boty, rukavičky, bižuterii, podvazek. - Objednejte 

svatební kytici, budete-li si přát květiny, které v termínu vaší svatby nekvetou a musely by se 

přivézt na objednávku ze zahraničí. - Objednejte i kytice pro obě maminky, květiny na 

výzdobu stolů, sálu, popřípadě kostela či obřadní síně. 

 

4 - 3 týdny předem 

- V restauraci se domluvte na svatebním menu. - Nechejte si vytisknout kartičky s menu na 

stůl a kartičky se jmény, kvůli zasedacímu pořádku. - Nevěsta by si měla zajít na zkoušku 

líčení. - Nezapomeňte koupit voničky, stuhy, ubrousky, ozdoby do koláčů…, také kapesníček 

pro ženicha (úkol nevěsty!). - Vyzvedněte snubní prsteny. - Nevěsta by se měla objednat na 

manikúru, pedikúru, kosmetiku. 

 

1 týden předem 

- Poslední zkouška šatů a obleku ve svatebním salonu. - Zabalte si zavazadla na svatební 

cestu. - Rozvezte koláče. - „Zapijte svobodu” - uspořádejte večírek s kamarády a přáteli. - 

Vyzvedněte si svatební šaty, oblek, šaty pro družičky ze svatebního salonu. - Přivezte z 

cukrářství dorty a cukroví. - Připravte si snubní prsteny, doklady. - Kontaktujte všechny 

dodavatele na zajištění služeb a ujistěte se, že je vše v pořádku. 

 

Svatební den 

- vyzvedněte si svatební kytici - zajeďte ke kadeřnici a kosmetičce a nechte se nalíčit učesat - 

užívejte si svůj Velký Den, usmívejte se, buďte šťastná a skvěle se bavte - nezapomeňte vzít s 

sebou: prstýnky, občanské průkazy nebo cestovní pasy, stvrzenky o zaplacení poplatků za 

obřad, pokud máte požadavek na speciální hudbu, potom CD 
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1-3 týdny po svatbě 

- vyzvednout si oddací list na matrice (je možné si ho nechat zaslat poštou) - pořídit si nový 

občanský průkaz (nové jméno, nový stav) - nový cestovní pas (pro ty, kteří změnili jméno) - 

nahlásit změnu jména a stavu zaměstnavateli - rozeslat děkovné dopisy nebo vytištěné 

děkovné kartičky za dary i za účast na svatbě eventuálně i s Vaší svatební fotografií. 
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