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Co je to Svatební průzkum a jak jej používat? 
 

Svatební průzkum je statistický dokument vytvořený svatebním blogem svatbona.cz  

na základě dat poskytnutých od 6450 respondentů. Pomocí vhodně vybraných statistických 

metod (aritmetický průměr, vážený průměr, skalární součin) prošetřuje základní údaje o 

snoubencích a  podrobnější informace o svatbách vč. jejich příprav. 

Autorská práva 

Obsah tohoto dokumentu je autorským dílem a lze jej užít pouze v souladu se zákonem 

č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Jednotlivá data, nebo jejich části (s výjimkou ilustrační 

grafiky) v tomto dokumentu data můžete dále šířit, umístit na webové stránky, a/nebo využít 

v tištěných materiálech pouze pod podmínkou uvedení zdroje formou: 

• funkčního hypertextového odkazu, na svatební blog svatbona.cz při použití 

v elektronických dokumentech a na webových stránkách ve formě: Zdroj dat: 

Svatební průzkum – svatbona.cz. 

Kód pro vložení: 
 

Zdroj dat: <a title=“Svatební průzkum“ 

href=“https://www.svatbona.cz/rubrika/svatebni-

pruzkum“>Svatební průzkum</a>&nbsp;– <a title=“Svatební blog“ 

href=“https://www.svatbona.cz/“>svatbona.cz</a>. 

 

• textové informace s uvedením URL adresy svatbona.cz při použití v tištěných 

materiálech. 

 

Ilustrační grafika 

V dokumentu je použita ilustrační grafika ze zdroje pixabay.com 

 

http://www.svatbona.cz/?utm_campaign=svatebni-pruzkum&utm_medium=odkaz-z-pruzkumu-pro-dodavatele&utm_source=dokument-pdf
http://www.svatbona.cz/?utm_campaign=svatebni-pruzkum&utm_medium=odkaz-z-pruzkumu-pro-web&utm_source=2019-dokument-pdf
https://www.svatbona.cz/
http://www.svatbona.cz/?utm_campaign=svatebni-pruzkum&utm_medium=odkaz-z-pruzkumu-pro-web&utm_source=2019-dokument-pdf
https://pixabay.com/
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1. Průměrná česká svatba v (COVIDním) roce 2020 

Než se pustíte do studování podrobných dat a grafů, připravili jsme pro vás stručný 

souhrn, jak podle námi zjištěných dat vypadala průměrná česká svatba v roce 2020. 

 

Snoubenci se brali po 5,1 letech společného vztahu, pocházeli ze stejného regionu 

(kraje) a pro oba se jednalo o první manželství. Ženichovi bylo v době svatby 29,8 let, zatímco 

nevěsta byla téměř o tři roky mladší (27,2 let). 

Oba se budou brát bezdětní, formou civilního sňatku a svatbu se rozhodli uspořádat 

do roka a do dne od požádání nevěsty o ruku ženichem. Její termín byl stanoven na září 2019. 

Svatební přípravy probíhaly už téměř 7 měsíců před svatbou a i ve svatební den si vše 

potřebné organizují sami. Celkem 54 svatebním hostům, které na svatbu pozvali budou 

osobně roznášet vlastnoručně vyrobená svatební oznámení. 

Než se svatební den nevěsta oblékla do půjčených svatebních šatů, svěřila účes 

kadeřnici a svatební líčení profesionální vizážistce. Svatební koloně, odjíždějící směrem ke 

svatebnímu místu dominovaly dva automobily značky Škoda. Jedno pro nevěstu, druhé pro 

ženicha. 

O znění svatebního proslovu se postaral oddávající a poté již následovalo tradiční 

„ano“, po kterém nevěsta přijala k užívání příjmení ženicha. V průběhu svatby se o patřičnou 

atmosféru starala živá hudba (oproti předchozím letům jen při obřadu). Snoubenci 

přítomnost malých dětí na svatbě nijak neomezovali, zároveň však ponechali dohled a 

zabavení ratolestí čistě na jejich rodičích. 

V rámci veselky plánovali utratit přibližně 110 234 Kč. Svatbu snoubenci platili 

z vlastních kapes a na skutečnou úhradu potřebovali ještě o 15 000 Kč více, než původně 

odhadovali (celkem tedy průměrná svatba v roce 2020 stála přibližně 125 000 Kč). Možná to 

bylo tím, že hostů zajistili alkohol na baru z vlastních zásob a mohli jej konzumovat  

v jakémkoli množství.       

Při zpětném ohlédnutí za svatbou byla nevěsta z průběhu maximálně nadšená a 

mrzelo ji, jak celý den až příliš rychle utekl. 
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2. Věkové rozdíly u snoubenců 

Průměrný věk nevěsty při první svatbě se v posledních 7 letech zvyšuje, a to z 25,6 let 

v roce 2013 na 27,2 let v roce 2020. Celkový průměrný věk nevěsty je nyní 26,3 let. Obdobně 

je tomu tak u průměrného věku ženicha od roku 2013 je patrný nárůst z 28,7 let na 29,8 let 

(2020). Trend vývoje průměrného věku nevěst při první svatbě koresponduje s trendem 

ženichů. V posledních 8 letech se vdávaly ženy věku 17–50 let a muži se ženili věku 18–69 let 

 

Trend vývoje průměrného věku nevěst při první svatbě koresponduje s trendem 

ženichů. 

Věk nevěsty v době první 
svatby 

Rok konání svatby 
Celkový 
průměr 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Průměrný věk nevěsty 25,6 26 25,9 26,1 26,4 25,9 26,5 27,2 26,3 

Věk ženicha v době první 
svatby 

Rok konání svatby 
Celkový 
průměr 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Průměrný věk ženicha 28,7 28,9 28,7 29 29,3 28,9 29,5 29,8 29,2 

Průměrný věkový rozdíl 
snoubenců (v letech) při 
první svatbě 

Rok konání svatby 
Celkový 
průměr 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Průměrný věkový rozdíl 3,8 3,4 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0 2,5 3,1 
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Průměrný věkový rozdíl snoubenců, kdy se jednalo o první svatbu nevěsty i ženicha 

a dále bez ohledu na to, zda byl starší ženich či nevěsta, byl v roce 2013 3,8 let, následující rok 

klesl na 3,4 let, za poslední dva sledované roky se průměrný věkový rozdíl ustálil na 3 letech. 

 

Průměrný věkový rozdíl mezi snoubenci při všech svatbách byl vždy o 0,3–0,5 let vyšší 

než pouze při výše uvažované první svatbě. 

Věkový rozdíl snoubenců 
bez ohledu na pořadí 
svatby 

Rok konání svatby 
Celkový 
průměr 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Průměrný věkový rozdíl 4,2 3,8 4 3,8 4 3,3 3,3 3,0 3,7 

 

V 71 % případů došlo ke sňatku mezi snoubenci, kdy byl ženich starší než nevěsta, v 

18 % případech byla nevěsta starší než ženich, ve zbylých 11% případů se brali stejně staří 

snoubenci (narození ve stejném roce). 

Vyskytly se ovšem i sňatky mezi nevěstou a o více než 30 let starším ženichem či 

nevěstou s ženichem mladším o 13 let. 
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Průměrná délka vztahu snoubenců před svatbou se v čase mění jen velmi málo, 

pohybuje se mezi 4 a 4,8 lety, ale v roce 2020 se zvýšil na 5,1 let. Z různých pohnutek dochází 

ke sňatkům i mezi dlouhodobými partnery, kteří nesezdaní společně žili např. již 20 let. 

 

Délka vztahu před 
svatbou 

Rok konání svatby 
Celkový 
průměr 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Průměrná délka vztahu 
před svatbou 

4,5 4,8 4,6 4,6 4,8 4,7 4,5 5,1 4,7 
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3. Vliv regionu 

Češi si nejčastěji vybírají partnera ve stejném regionu (kraji). Sňatky mezi snoubenci, 

kteří pocházejí ze stejného kraje, totiž dlouhodobě výrazně převyšují sňatky mezi dvojicemi 

které pocházejí z různých krajů, nebo případy, ve kterých jeden ze snoubenců pochází 

ze zahraničí (zohledněny společně ve skupině s různými kraji). 

 

Počet svateb mezi snoubenci ze stejného kraje se pohybuje okolo 90 %. V roce 2020 

klesl počet svateb mezi různými kraji, resp. svatby se zahraničními účastníky. Podíl těchto 

svateb byl pouze 8,8 %. 

Bydliště snoubenců 

Rok konání svatby  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Celkem 

Stejný kraj Počet v % 86,1 89 90,9 89,2 90,5 90,4 90,3 91,2 90,1 

Různý 
kraj/zahraničí 

Počet v % 13,9 11 9,1 10,8 9,5 9,6 9,7 8,8 9,9 

Celkem Počet v % 100 100 100 100 100 100 100 100 91,1 
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4. Opakování svateb 

Většina uskutečněných svateb v posledních 8 letech byla první svatbou pro nevěstu 

i pro ženicha. Konkrétně pro 97,3–98,6 % nevěst a pro 92,2–94,7 % ženichů. 

Ke druhé svatbě nevěsty přistupují zřídkakdy (v 1,4–2,5 %). Třetí či další svatbu jsme 

mezi našimi respondenty zjistili pouze v jednom případě v roce 2017 a ve 2 případech v roce 

2019. 

Muži mají tendenci se po rozvodech ženit častěji než ženy, počet druhých svateb u 

ženichů se pohybuje mezi 4,1–7,5 % a počet třetí a více svateb v řádu několika desetin procent, 

celkem 32 svateb v celém sledovaném období. 

 

Svatba nevěsty 
 Rok konání svatby 

Celkem 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

První svatba nevěsty 97,5 % 98,4 % 97,8 % 98 % 97,1 % 98,6 % 97,3 % 97 % 97,6 % 

Druhá svatba nevěsty 2,5 % 1,6 % 2,2 % 2 % 2,8 % 1,4 % 2,5 % 3 % 2,3 % 

Třetí nebo další svatba 
nevěsty 

0 % 0 % 0 % 0 % 0,1 % 0,0 % 0, 2 % 0 % 0,1 % 

 

Svatba ženicha 
 Rok konání svatby 

Celkem 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

První svatba ženicha 92,2 % 93,7 % 94,5 % 93,9 % 93,4 % 95,4 % 94,7 % 94,4 % 94,0 % 

Druhá svatba ženicha 7,5 % 6 % 5 % 5,8 % 6, 1 % 4,1 % 4,5 % 4,9 % 5,4 % 

Třetí nebo další svatba 
ženicha 

0,4 % 0,2 % 0,4 0,3 0,5 % 0,5 % 0,8 % 0,7 % 0,6 % 
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5. Preferované termíny svateb 

Mezi dlouhodobě oblíbené měsíce pro konání svatby patří zejména teplejší měsíce: 

září, červen, srpen, červenec, kdy se během těchto měsíců konalo 71,3–77,9 % všech svateb 

v daném roce. 

Podobný počet svateb probíhá na jaře (duben až květen) a na podzim (říjen až 

listopad). Nejméně svateb je pak v zimních měsících. V lednu až v únoru je podíl svateb 

minimální. 

 

Měsíc konání 
svatby 

 

Rok konání svatby 
Celkem 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  Leden 0,70 % 0,40 % 0,90 % 1,20 % 0,80 % 0,80 % 0,50 % 0,40 % 0,80 % 

  Únor 0,70 % 1,60 % 1,30 % 1,50 % 0,90 % 1,30 % 1,30 % 3,20 % 1,40 % 

  Březen 1,10 % 2,00 % 1,90 % 1,50 % 2,00 % 2,70 % 1,80 % 0,70 % 1,80 % 

  Duben 6,40 % 5,80 % 4,00 % 8,60 % 6,40 % 6,00 % 6,50 % 0,70 % 5,90 % 

  Květen 5,00 % 6,70 % 7,60 % 5,30 % 7,10 % 6,00 % 7,30 % 2,80 % 6,30 % 

  Červen 18,50 % 23,30 % 17,40 % 19,10 % 16,00 % 20,40 % 19,50 % 16,30 % 18,30 % 

  Červenec 14,90 % 13,40 % 13,10 % 17,30 % 20,60 % 15,40 % 10,70 % 13,70 % 15,90 % 

  Srpen 23,10 % 18,30 % 24,80 % 15,90 % 15,00 % 21,40 % 17,70 % 24,20 % 18,60 % 

  Září 21,40 % 17,70 % 18,70 % 19,00 % 21,80 % 19,00 % 23,30 % 25,00 % 21,00 % 

  Říjen 3,20 % 6,90 % 7,10 % 7,40 % 6,30 % 4,20 % 7,90 % 11,00 % 6,90 % 

  Listopad 3,60 % 2,50 % 1,60 % 2,40 % 1,60 % 1,70 % 2,80 % 1,10 % 2,00 % 

  Prosinec 1,40 % 1,30 % 1,60 % 0,70 % 1,30 % 0,90 % 0,60 % 1,10 % 1,10 % 
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Počet svateb, které dle jedné ze svatebních tradic proběhnou do roka a dne od 

žádosti o ruku stále převažuje – tvoří celých 60,1 %. Ve zbývajících 39,9 % snoubenci svatbu 

uspořádali později.  

 

Proběhla 
svatba do roka 
a dne od 
žádosti o ruku? 

 
Rok konání svatby 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Celkem 

Svatba se 
konala do roka 
a do dne 

68,3 % 64,7 % 61,1 % 60,7 % 58,4 % 58,7 % 61,1 % 54,8 % 60,1 % 

Svatba se 
konala déle 

31,3 % 35,3 % 38,8 % 39,1 % 41,4 % 41,3 % 38,7 % 45,2 % 39,8 % 

Neuvedeno 0,4 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,2 % 
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6. Podrobnosti o svatbě 

Při zkoumání rodinné situace snoubenců jsme zjistili, že nejčastěji se berou bezdětné 

páry (67,0 %), avšak jejich počet postupně klesá. 

Druhá nejčastější situace je, kdy snoubenci již mají jedno dítě a pro svatbu se 

rozhodnou až po jeho narození (15,1 %), nebo se berou tehdy, kdy je již nevěsta těhotná 

(12,4 %). Méně častěji jsou běžné svatby se dvěma či více dětmi. 

 

Pro přehlednost jsme v grafu neuvedli všechny popisky dat. 

Rodinná situace snoubenců 
před svatbou 

Rok konání svatby 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Celkem 

Bezdětní 74 % 70 % 72,9 % 68,5 % 65,3 % 68,8 % 66,0 % 62,7 % 67,6 % 

V průběhu těhotenství 9,6 % 13 % 13,1 % 14,5 % 11,8 % 13,0 % 11,7 % 11,2 % 12,4 % 

S jedním narozeným dítětem 13,9 % 14,1 % 12,1 % 11,9 % 17,3 % 13,8 % 16,2 % 18,7 % 15,1 % 

Se dvěma narozenými dětmi 1,4 % 1,8 % 1,7 % 3,9 % 4,3 % 3,8 % 4,7 % 6,1 % 3,8 % 

S více narozenými dětmi 1,1 % 1,1 % 0,1 % 1,2 % 1,2 % 0,6 % 1,4 % 1,2 % 1,1 % 

Neuvedeno 0 % 0 % 0 % 0 % 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 
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Mezi svatbami převažují civilní svatby (79,4 %), kdy je oddávajícím zástupce úřadu. 

Církevní svatby s obřadem v místě určeném církví tvoří menší část (18,9 %). Počet církevních 

svateb znatelně klesá a zároveň roste počet svateb civilních. Několik svateb bylo uspořádáno 

jako smíšené civilní a církevní (1,5 %). 

Rodinná situace církevních sňatků vykazuje stejný trend jako při civilních svatbách. Páry 

se berou ve většině případů bezdětní, dále v průběhu těhotenství a s jedním dítětem.  

 

Forma svatby 
Rok konání svatby 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Celkem 

Civilní (oddával zástupce 
úřadu) 

75,8 % 81,2 % 78,5 % 79 % 79,3 % 81,6 % 79,4 % 81,4 % 79,4 % 

Církevní (obřad v místě 
určeném církví) 

22,8 % 17,4 % 20 % 18,8 % 19,2 % 16,6 % 18,7 % 16,6 % 18,9 % 

Církevní i civilní (snoubenci si 
přáli obojí) 

1,4 % 1,3 % 1,3 % 1,8 % 1,3 % 1,7 % 1,6 % 1,9 % 1,5 % 

Neuvedeno 0 % 0 % 0,1 % 0,4 % 0,2 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,2 % 
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Ze získaných dat lze říci, že církevní sňatky jsou hojně zastoupené ve Zlínském a 

Moravskoslezském kraj a Kraji Vysočina, kde se jejich počet pohybuje mezi 10–14 %, a 

nejvíce v Jihomoravském kraji – 21 %. 

Jedná se tedy o kraje ležící převážně na východu ČR. Naopak nejméně církevních sňatků 

se koná v Libereckém, Ústeckém a Karlovarském kraji, tedy na severozápadě ČR. 

 

Podíl církevních sňatků v jednotlivých krajích 
(průměr 2013–2020) 

Jihomoravský kraj 21,00% 

Moravskoslezský kraj 13,50% 

Zlínský kraj 12,00% 

Kraj Vysočina 10,10% 

Středočeský kraj 6,50% 

Hlavní město Praha 6,30% 

Olomoucký kraj 5,70% 

Zahraničí 5,10% 

Jihočeský kraj 4,70% 

Plzeňský kraj 3,80% 

Královéhradecký kraj 3,20% 

Pardubický kraj 3,10% 

Liberecký kraj 2,30% 

Ústecký kraj 1,60% 

Karlovarský kraj 0,90% 
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Téměř ve všech případech, konkrétně v cca 95 %, ženy po svatbě přejímají příjmení 

po svém manželovi. Pouze cca 4 % z nich používá dvě příjmení – své rodné a přejaté po 

manželovi. Ostatní ženy (necelé 1 %) dále používají své rodné příjmení. 

 

Příjmení nevěsty po svatbě 
 Rok konání svatby 

Celkem 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Změnila si příjmení podle 
manžela 

92,2 % 94,9 % 96,3 % 94,8 % 94,6 % 94,8 % 94,9 % 94,9 % 94,8 % 

Používá dvě příjmení 4,3 % 3,8 % 3 % 3,7 % 4 % 3,1 % 3,9 % 3,9 % 3,7 % 

Příjmení si neměnila 2,8 % 1,3 % 0,7 % 1,3 % 1,3 % 2,0 % 1,2 % 0,9 % 1,3 % 

Neuvedeno 0,7 % 0 % 0 % 0,2 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,1 % 
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7. Velikost a finance svatby 

7.1. Souhrnné informace o rozpočtech a úhradách v ČR 

Počet hostů se v průběhu několika posledních let příliš nemění. Svatby se účastní 

v průměru 54,1 hostů. V roce 2020 došlo k poklesu počtu hostů, pravděpodobně z důvodu 

omezení COVID-19 

 

Největší svatby co do počtu hostů se konají ve Zlínském kraji, kde průměrný počet 

hostů za poslední 8 let dosahoval 61,2, a dále v Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina. Nejméně 

početné svatby se odehrávají v Moravskoslezkém, Karlovarském a Ústeckém kraji. 
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Počet hostů na 
svatbě 

 Rok konání svatby Celkový 
průměr 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Průměrný počet 
hostů 

53,6 52 53,7 54,4 54,6 55,5 54,8 51,8 54,1 

 

Průměrný plánovaný rozpočet na svatbu se průběžně zvyšuje (z 74 625,5 Kč v roce 

2013 na 110 234,6 Kč v roce 2020, který byl „nejdražším“ i přes pokles počtu svatebních 

hostů). Ruku v ruce s růstem plánovaného rozpočtu se stejně zvyšuje i průměrná konečná cena 

za svatbu (z 78 543,8 Kč na 125 883,5 Kč v roce 2020). 

Konečná cena za svatbu byla vždy o několik tisíc Kč vyšší než plánovaná. Průměrná 

konečná cena za svatbu za posledních 8 let činí 105 440,9 Kč. 
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Plánovaný 
rozpočet na 
svatbu 

 
Rok konání svatby 

Celkový 
průměr 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

Průměrný 
plánovaný 
rozpočet v Kč 

74 625,5 75 489,6 84 140,0 84 597,4 93 971,2 94 280,7 104 037,5 110 234,6 92 331,2 

 

Konečná cena za 
svatbu 

 
Rok konání svatby 

Celkový 
průměr 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

Průměrná konečná 
cena v Kč 

78 543,8 80 298,2 92 765,5 94 003,5 109 890,0 108 269,8 123 477,5 125 883,5 105 440,9 

 

Průměrná konečná cena na jednoho hosta pak kopíruje rostoucí trend průměrné 

konečné ceny. 

Zatímco v roce 2013 připadalo na jednoho hosta 1 756 Kč, v roce 2017 to již bylo 

2 340,7 Kč, v roce 2019 již 2 706,8 Kč a v roce 2020 pak 2922,1 Kč (i přes skutečnost, že v roce 
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2020 průměrný počet hostů na svatbě poklesl). Pro úplnost uvádíme, že průměrná konečná 

cena za jednoho hosta je v našem případě stanovena z celkových nákladů svatby (nikoliv pouze 

z dílčích nákladů, například na pouze jeho svatební pohoštění). 

 

 

Jako nejdražší svatby, dle průměrné konečné ceny, vychází svatby v zahraničí, v 

Hlavním městě Praha či ve Středočeském kraji. 

Konečná cena za 
svatbu na 
jednoho hosta 

 Rok konání svatby 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Celkový 
průměr 

Průměrná 
konečná cena na 
hosta v Kč 

1 756,0 1 826,4 2 003,3 2 066,6 2 340,7 2 470,8 2 706,8 2 922,1 2 320,9 

 



  
 

Svatbona.cz je nezávislý svatební blog. 
Každý měsíc inspirujeme desítky tisíc snoubenců z celé ČR. 20 

Ve 42 % případů si svatbu hradili sami partneři, ve 30,5 % se na úhradě podíleli oba 

partneři společně s jejich rodiči. Pouze rodiče pak svým dětem hradili svatbu ve 27,1 % 

případech. 

 

Úhrada svatby Počet 

Svatbu hradili pouze snoubenci 42,0 % 

Svatbu hradili snoubenci dohromady s rodiči 30,5 % 

Svatbu hradili rodiče 27,1 % 

Neuvedeno 0,3 % 

 

Alkohol bývá na hostině pro hosty v 51,8 % neomezený. Zdarma jsou k dispozici pouze 

vybrané druhy alkoholu včetně piva a vína na 19,2 % hostinách. 7,0 % hostů svou útratu za 

alkohol platili sami nebo snoubenci zajistili vlastní alkohol (16,9 %). 

Také se některé svatby obešly zcela bez alkoholu (2,3 %), stanovil se cenový strop 

nebo množství alkoholu, po jehož vyčerpání hosté alkohol platili (2,2 %). Na 0,2 % hostin byl 

alkohol do určité hodiny zdarma, poté jej hosté platili. Na zlomek svatebních hostin (0,1 %) si 

hosté museli donést vlastní alkohol. 
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Úhrada alkoholu na baru Počet 

Alkohol byl pro hosty k dispozici neomezeně 51,8 % 

Vybrané druhy alkoholu byly zdarma (včetně piva nebo vína). Ostatní hosté platili 19,2 % 

Měli jsme vlastní alkohol 16,9 % 

Hosté veškerý alkohol na baru platili 7,0 % 

Měli jsme svatbu bez alkoholu 2,3 % 

Stanovili jsme cenový strop (nebo množství alkoholu), po jehož vyčerpání hosté alkohol 
platili 

2,2 % 

Jiná odpověď 0,4 % 

Do určité hodiny byl alkohol zdarma, poté jej hosté platili 0,2 % 

Hosté si alkohol donesli 0,1 % 
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7.2. Svatby v zahraničí 

 

 

 
Rok konání svatby  

Svatby v zahraničí 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Průměrný plánovaný 
rozpočet v Kč 

90000,0 51875,0 121250,0 91722,2 138536,6 135266,7 119111,1 152833,3 

Průměrná konečná cena 
v Kč 

96666,7 59944,4 139688,1 95833,3 179476,2 142437,5 134338,2 168250,0 

Průměrný počet hostů 
(osoby) 

32,0 36,3 74,7 51,5 53,1 38,2 49,5 60,5 

Průměrná cena za hosta 
v Kč 

1459,8 1622,3 4411,7 2246,6 9109,8 10027,7 4583,7 6050,6 
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8. Přípravy a průběh svatby 

Se svatebními přípravami se obvykle začíná v průměru 6,3 měsíců před svatbou. 

V roce 2013 byla průměrná délka svatebních příprav 5,7 měsíce a dále narůstala až do roku 

2020, kdy činila 6,9 měsíců. Za sledované období se tedy zvýšila o více než jeden měsíc. 

 

Délka svatebních příprav 
 Rok konání svatby Celkový 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 průměr 

Průměrná délka svatebních příprav 
v měsících 

5,7 5,7 6,1 6 6,2 6,5 6,7 6,9 6,3 

 

Přes 85 % snoubenců dlouhodobě preferuje vlastní organizaci svatby bez využití 

svatební koordinátorky. Cca 10 % si zvolilo jako svou svatební koordinátorku kamarádku 

či družičku. Ostatní využili služeb profesionální koordinátorky či svatební agentury. 
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Kdo koordinoval svatbu 
 Rok konání svatby 

Celkem 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Sami snoubenci 84,3 % 88,6 % 86,7 % 86,7 % 82,6 % 86,0 % 84,0 % 84,9% 85,0 % 

Družička/svědkyně 11 % 8,1 % 8,9 % 8,7 % 11,3 % 9,7 % 10,3 % 8,9% 9,9 % 

Svatební 
koordinátorka/agentura 

4,3 % 3,1 % 4,2 % 4,3 % 6,1 % 3,9 % 5,6 % 6,0% 5,0 % 

Neuvedeno 0,4 % 0,2 % 0,1 % 0,4 % 0,1 % 0,3 % 0,0 % 0,2 % 0,1 % 

 

Využít svatební web k organizaci svatby se za posledních 8 let rozhodlo pouze 16 % 

snoubenců. Konkrétně 15 % si svatební web samo zařídilo a ostatní jej nechali zařídit svatební 

koordinátorkou či agenturou. 84,0 % snoubenců svatební web nevyužilo vůbec. 

V naprosté většině se snoubenci rozhodli využít svatební oznámení (95,9 %) a ve více 

než polovině případů, přesněji 50,9 %, si jej vyráběli sami. Zastoupení vlastnoručně 

vyráběných svatebních oznámení na svatbách ovšem během sledovaného období vytrvale 

klesalo (celkem o více než 10 %). 

Stále více snoubenců využívá pro své svatební oznámení šablon z internetu, za 

posledních 7 let počet vzrostl z 28,1 % na 32,9 %. Naopak klesá počet svatebních oznámení, 

které zajišťuje svatební salón. Pokud měli snoubenci k dispozici svatební koordinátorku či 

agenturu, nechali si je dodat a zařídit jimi. Zdá se, že v takovém případě tento způsob začíná 

být oblíbeným. Počet takto připravených svatebních oznámeních vzrostl ze 1,8 % na 5,4 %. 
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Svatební oznámení 
Rok konání svatby 

Celkem 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Vyráběli jej zcela sami 56,2 % 52,3 % 54,0 % 51,3 % 52,0 % 48,0 % 46,3 % 50,6% 50,9% 

Využili internetových 
šablon 

28,1 % 29,5 % 31,1 % 34,3 % 33,7 % 36,7 % 37,8 % 32,9% 33,9% 

Vybrali ve svatebním 
salónu 

11,7 % 12,5 % 10,2 % 8,7 % 7,0 % 5,0 % 4,6 % 2,5% 7,3% 

Dodala 
koordinátorka/agentura 

1,8 % 2,9 % 3,2 % 3,1 % 4,1 % 3,1 % 4,0 % 5,4% 3,7% 

Neměli/neuvedeno 2,1 % 2,7 % 1,4 % 2,6 % 3,2 % 7,1 % 7,3 % 8,6% 4,2% 
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Nejpreferovanějším způsobem doručení svatebních oznámení je doručení osobně. 

V roce 2013 činil počet takto doručených svatebních oznámení 67,3 %, od roku 2014 do roku 

2018 neměně 76,1–76,5 %, v roce 2019 byl podíl osobně doručených oznámení 79,3 %, aby 

nejspíše v důsledku COVIDu klesl na 76,2 % v roce 2020. 

Dále bylo svatební oznámení doručováno poštou, kdy jejich počet klesá z 21 % na 

8,9 %. 4,3 % snoubenců využilo elektronickou poštu či roznášení nechali na dětech nebo 

družičkách (0,6 %). Od roku 2013 do roku také vzrostl počet těch, kteří svatební oznámení 

neměli, a to ze 1,4 % na 7 %. 

 
Pozn. Pro přehlednost grafu neuvádíme u vybraných datových řad popisky dat. 

Způsob doručování 
svatebních 
oznámení 

 Rok konání svatby 
Celkem 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Osobně 67,3 % 76,1 % 76,1 % 76,2 % 76,2 % 76,5 % 79,3 % 76,2% 76,3% 

Poštou 21 % 13,4 % 13,7 % 13,1 % 13,5 % 14 % 10,3 % 8,9% 12,9% 

Elektronicky (soc. 
sítě, e-mail, aj.) 

6,4 % 4 % 4 % 3,8 % 4,3 % 3 % 3,6 % 7,2% 4,3% 

Svatební oznámení 
jsme neměli 

1,4 % 2 % 2,4 % 3,3 % 3,2 % 5,8 % 6,5 % 7,0% 4,1% 

Roznášely je 
děti/družičky 

0,7 % 0,4 % 1,2 % 0,8 % 0,2 % 0,6 % 0,2 % 0,7% 0,5% 

Neuvedeno 3,2 % 4 % 2,6 % 2,8 % 2,7 % 0,2 % 0 % 0,0% 1,9% 
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Ve svatební den se nevěsty nechávají v 71,9 % případech nalíčit a učesat 

od profesionálky. 15,0 % nevěst se nalíčilo samo a účes nechaly na kadeřnici. 11 % nevěst 

zvládlo účes i líčení samo. Ostatní nevěsty využily vizážistku k nalíčení a účes zvládly samy. 

 

Líčení a účes nevěsty 

 Rok konání svatby 
Celkem 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Líčení vizážistka + účes 
kadeřnice 

64,0% 68,0% 76,9% 75,1% 72,5% 70,0% 72,8% 65,8% 71,9% 

Líčení nevěsta + účes 
kadeřnice 

23,1% 21,0% 13,8% 13,5% 15,6% 13,0% 13,5% 13,7% 15,0% 

Líčení vizážistka + účes 
nevěsta 

1,1% 2,0% 1,3% 1,8% 1,5% 2,2% 2,2% 2,6% 1,8% 

Nevěsta zvládla účes i 
líčení sama 

11,7% 8,9% 7,9% 9,5% 10,0% 14,4% 11,0% 17,7% 11,0% 

Neuvedeno 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,4% 0,3% 0,4% 0,4% 0,2% 
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Svatební proslov oddávajícího v roce 2020 snoubenci nechávali ve většině případů 

zcela na něm (93,7 %). 

Snoubenci upravili proslov oddávajícímu v 4,2 % případech, či mu jej v 1,6 % případech 

dodali. 

Živou hudbu na svatbě v nějaké formě najdete ve více než polovině případů (56,5 %). 

Jak na obřadu tak při hostině ji preferuje 21,9 % snoubenců, živou hudbu pouze při obřadu 

18,8 % a pouze při hostině 15,8 %. 43,3 % snoubenců živou hudbu na svatbě nemělo. 

 

Živá hudba na svatbě 
(počet v %) 

 Rok konání svatby 
Celkem 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Živou hudbu jsme na 
svatbě neměli 

36,7% 40,7% 40,3% 42,9% 42,3% 46,0% 46,3% 48,0% 43,0% 

Při obřadu i hostině 27,0% 21,7% 21,3% 23,0% 23,2% 21,2% 20,0% 17,5% 21,9% 

Při obřadu 16,0% 16,6% 19,7% 18,0% 19,2% 17,0% 19,8% 21,7% 18,8% 

Při hostině 20,3% 21,0% 18,3% 16,0% 15,0% 15,9% 13,7% 12,4% 15,8% 

Neuvedeno 0,0% 0,0% 0,3% 0,1% 0,3% 0,0% 0,1% 0,4% 0,2% 
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Nevěsty si v roce 2013 v 58 % svateb svatební šaty půjčovaly, zatímco v roce 2020 již 

jen 42 %. Jejich počet klesá. Naopak narůstá počet zakoupených šatů či zděděných z rodiny, a 

to z 27,4 % na 38,4 % v posledních 8 letech. 14,2–19,1 % šatů je nevěstám šito na míru. 

 

Svatební šaty 
nevěsty 

 Rok konání svatby 
Celkem 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Půjčené 58,0 % 57,3 % 53,9 % 56,7 % 48,9 % 44,3 % 46,0 % 42,0% 50,2% 

 Zakoupené (nebo 
děděné) 

27,4 % 27,1 % 30,4 % 28,6 % 32,0 % 39,9 % 34,5 % 38,4% 32,5% 

 Na míru ušité 14,2 % 15,7 % 15,7 % 14,5 % 18,9 % 15,7 % 19,1 % 19,1% 17,1% 

Neuvedeno 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,4 % 0,5% 0,2% 

 

V rámci průzkumu jsme sbírali odpovědi pro ty nejčastější svatební tradice. Nejčastěji 

dodržované tradice během svatby v posledních 8 letech byly: rozkrojení svatebního dortu 

(89,5 %), svatební vývazky, nebo jiné svatební ozdoby (86,4 %), první tanec novomanželů (84,2 

%), zametání střepů (78,7 %), podvazek nevěsty (77,2 %), svatební koláčky (76,7 %), ženich 

nesměl vidět nevěstiny šaty před obřadem (75,5 %), polévka z jednoho talíře (72,6 %) a loučení 

se svobodou před svatbou (70,3 %). 
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Dodržování svatebních tradic v období 2013-2020 Podíl 

Rozkrojili jsme svatební dort 89,5% 

Svatebčané měli vývazky s myrtou, nebo jiné svatební ozdoby 86,4% 

Tančili jsme první novomanželský tanec 84,2% 

Novomanželé zametali střepy 78,7% 

Nevěsta měla podvazek 77,2% 

Pekli jsme/Koupili jsme svatební koláčky 76,7% 

Ženich nesměl vidět nevěstiny šaty před obřadem 75,5% 

Jedli jsme polévku z jednoho talíře 72,6% 

Loučení se svobodou 70,3% 

Nevěsta měla něco starého, nového, půjčeného a modrého 66,9% 

Prošli jsme svatebním špalírem 66,7% 

Otec nevěsty/svědek pronesl svatební přípitek 66,4% 

Ženich neměl motýlka 64,9% 

Jeli jsme ve svatební koloně 58,1% 

Nevěsta házela svatební kyticí 58,7% 

Svatební kytici donesl nevěstě od květináře ženich 48,1% 

Nevěsta měla závoj 42,4% 

Svatebčané na nás házeli rýži 39,2% 

Na svatbě byla jedna nebo více družiček 29,9% 

Družičky nebo děti před námi rozhazovaly okvětní lístky a květy 19,6% 

Ženich platil výkupné 12,4% 

Ženich dostal chomout 12,4% 

Ženich dostal kouli na nohu 11,7% 

Nevěsta byla unesena 10,6% 
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9. Děti na svatbě 

Většina snoubenců vítá účast malých dětí na svatbě, avšak velká část z nich jim 

nepřipravuje speciální zábavu nad rámec vybavení objektu jako je skluzavka, pískoviště či 

herna ani neorganizují jejich hlídání. To zcela nechali na rodičích dětí. 

Ostatní připravili zábavu pro děti v podobě pexesa, pohádek či kreslení. I když většina 

snoubenců není proti účasti malých dětí, roste podíl svateb, kde jsou hosté zváni bez malých 

dětí (z 8,2 % na 12,8 % v roce 2020).  

 

Malé děti na svatbě 
 Rok konání svatby 

Celkem 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

S účastí malých dětí 
jsme počítali a 
nevadilo nám to 

90,4 % 87,2 % 86,0 % 87,5 % 88,4 % 87,3 % 87,1% 85,3% 87,4 % 

Hosty jsme zvali bez 
malých dětí 

8,2 % 11,0 % 12,1 % 10,8 % 10,3 % 11,6 % 12,0 % 12,8 % 11,1 % 

Neuvedeno 1,4 % 1,8 % 1,9 % 1,7 % 1,3 % 1,1 % 0,9 % 1,9 % 1,4 % 

 
  



  
 

Svatbona.cz je nezávislý svatební blog. 
Každý měsíc inspirujeme desítky tisíc snoubenců z celé ČR. 33 

V případě, že na svatbě děti již jsou, za posledních 8 let vzrostl podíl svateb, kde je pro 

děti připravena speciální zábava (z 15,7 % v roce 2013 na 28,9 % v roce 2020). 

 

Zábava pro malé 
děti 

 Rok konání svatby 
Celkem 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Pro děti jsme nic 
speciálního nad 
rámec vybavení 
objektu (skluzavka, 
pískoviště, herna) 
nepřipravovali 

79,0 % 78,1 % 75,1 % 72,3 % 69,1 % 66,2 % 65,0 % 60,6 % 69,7 % 

Pro děti byla 
připravena zábava 
(pexeso, pohádky, 
kreslení) 

15,7 % 13,0 % 16,0 % 21,4 % 24,2 % 26,1 % 27,8 % 28,9 % 22,9 % 

Neuvedeno 5,3 % 8,9 % 8,9 % 6,3 % 6,8 % 7,7 % 7,2 % 10,5 % 7,5 % 

 

Při naprosté většině svateb se v roce 2020 hlídání ujímali přímo rodiče 82,8 %.  Méně 

často někdo z rodiny: babička či teta (4,7 %).  Pouze při 3,3 % svateb byla vyhrazena jedna z 

maminek na hlídání, nebo objednána specializovaná agentura či firma na hlídání dětí. 
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10. Auta na svatbě 

 
Tradiční svatební kolonou jelo za posledních 8 let 60,1 % snoubenců. Avšak tato 

tradice je na ústupu. Jejich počet se od roku 2014, kdy svatební kolonou jelo 72,3 snoubenců, 

každým rokem snižuje až na 49,9 (rok 2020). 

 

Dodržování tradice 
svatební kolony 

 Rok konání svatby 
Celkem 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Jela 70,8 % 72,3 % 67,0 % 64,6 % 58,6 % 58,1 % 51,8 % 49,9 % 60,1 % 

Nejela 29,2 % 27,3 % 32,7 % 34,9 % 41,1 % 41,6 % 48,0 % 49,7 % 39,6 % 

Neuvedeno 0,0 % 0,4 % 0,3 % 0,5 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,4 % 0,3 % 

 

Z 3877 svatebních kolon v letech 2013–2020 jsme vybrali top 10 značek aut, kterými 

jeli nevěsta a ženich. Jedná se o následující značky: Škoda, VW, BMW, Audi, Ford, Mercedes-

Benz, Hyundai, Peugeot, Renault. Desátou nejoblíbenější značkou auta pro nevěstu byla Kia, 

zatímco pro ženicha Citroën. 

Dlouhodobě jednoznačně převyšují auta značky Škoda, které tvoří 1/4 aut pro nevěstu 

a 1/3 aut pro ženicha. 
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Značka auta Svatební auto pro nevěstu Svatební auto pro ženicha 

Škoda 34,9% 40,2% 

VW 11,6% 11,8% 

BMW 11,0% 10,1% 

Audi 10,4% 9,2% 

Ford 7,8% 7,5% 

Hyundai 5,5% 5,4% 

Mercedes-Benz 7,4% 4,6% 

Peugeot 4,2% 4,5% 

Renault 4,0% 4,0% 

Kia 3,2% 2,7% 
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11. Hodnocení svateb 

Závěrem šetření nevěsty zpětně hodnotily průběh svatby, kdy mohly uvést míru 

spokojenosti jako velmi spokojená, spíše spokojená, nejsem si jistá (asi 50:50), spíše 

nespokojená, nespokojená. 76,5 % nevěst bylo se svou svatbou velmi spokojené, jejich počet 

od roku 2013 do roku 2019 vzrostl ze 70,1 na 79,8 %, poté došlo k mírnému poklesu na 78,6 

% (rok 2020). 

Naopak v průběhu času klesá počet nevěst, které byly se svou svatbou spíše spokojené 

nebo si v době hodnocení nebyly jisté. Počet spíše nespokojených až nespokojených, pro které 

svatba neprobíhala dle představ, kolísá v řádech několika desetin procent. 

 

Nevěstino hodnocení 
svatby 

 Rok konání svatby 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Celkem 

 1 – velmi spokojená 70,1 % 72,0 % 74,5 % 75,8 % 79,6 % 72,4 % 79,8 % 78,6 % 76,7 % 

 2 – spíše spokojená 24,9 % 21,3 % 19,9 % 19,4 % 16,9 % 21,5 % 16,1 % 17,5 % 18,7 % 

 3 – nejsem si jistá 
(50:50) 

5,0 % 5,1 % 4,0 % 3,2 % 2,3 % 4,2 % 2,9 % 2,8 % 3,3 % 

 4 – spíše nespokojená 0,0 % 0,7 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 1,4 % 0,9 % 0,7 % 0,9 % 

 5 – nespokojená 0,0 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,4 % 0,3 % 0,1 % 0,2 % 0,3 % 

Neuvedeno 0,0 % 0,4 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,2 % 0,3 % 0,2 % 0, 2 % 
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12.  Věcné poznámky k realizaci Svatebního průzkumu  

Svatební průzkum pomocí vhodně vybraných statistických metod (aritmetický průměr, 

vážený průměr, skalární součin) prošetřuje základní údaje o snoubencích a  podrobnější 

informace o svatbách vč. jejich příprav. 

Se snahou o maximální stručnost i přehlednost neuvádíme u jednotlivých kapitol 

principy výpočtu (podobně, jako v některých grafech vynecháváme datové řady s odpovědí 

„Neuvedeno“). S ohledem možnou důležitost finančních ukazatelů považujeme za vhodné 

udělat pro kapitolu 8 výjimku níže: 

Výpočty počtu hostů na svatbě, plánovaných rozpočtů na svatbu a konečných cen za 

svatbu byly provedeny shodným způsobem. Celkový průměr za všechny sledované hodnoty byl 

vypočítán jako vážený průměr, kdy vahami byly počty svateb za jednotlivé roky a hodnotami 

byly dílčí průměry za jednotlivé roky. Výpočet byl proveden jako skalární součin průměrů a vah, 

dělený celkovým počtem všech svateb. 

V případě konečné ceny za svatbu na jednoho hosta byla nejprve vypočítána nová 

proměnná, která u každé svatby vypočítala podíl konečné ceny za svatbu a počtu hostů na 

dané svatbě, z těchto hodnot byl následně vypočítán průměr za sledovaný rok. Celkový průměr 

za všechny roky 2013 – 2020 poté byl vypočítán stejným způsobem jako u výše uvedených 

proměnných. Z tohoto důvodu může docházet k rozdílu v případě, že bychom celkovou 

konečnou cenu za svatbu, zprůměrovanou za všechny roky dělili opět zprůměrovaným počtem 

hostů na svatbě. Výše uvedený použitý postup je ovšem přesnější a vychází z rozdílných 

velikostí svateb v jednotlivých letech. 

Je také možné, že Vám mohou v přehledu chybět některé regionálně známe tradice. 

Sběr dat v této oblasti probíhal formou otevřených otázek. Odpovědi respondentů jsme pro 

zpracování nejprve shlukovali a pro statistický přehled použili pouze ty z tradic, jejichž 

zastoupení dosáhlo alespoň 10 %. Analogicky jsme postupovali např. u značek aut. 

Budeme rádi, za Vaše připomínky, tipy a nápady pro vylepšení Svatebního průzkumu 

v příštích letech. Neváhejte se nám ozvat prostřednictvím webových stránek. 

 

Lubomír a Lucie Sychrovi, 

autoři Svatebního průzkumu, 

provozovatelé svatebního blogu. 

 

http://www.svatbona.cz/?utm_campaign=svatebni-pruzkum&utm_medium=odkaz-z-pruzkumu-pro-web&utm_source=2019-dokument-pdf
https://www.svatbona.cz/rubrika/svatebni-pruzkum/
https://www.svatbona.cz/

