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Co zařídit 12–9 měsíců před svatbou 

 Povězte svým rodinám, že proběhla žádost o ruku. 

 Pokud se vaši rodiče neznají, seznamte je. 

 Popovídejte sis partnerem o svých představách, jak by měla vaše vysněná svatba 
vypadat. 

 Rozmyslete si, jestli všechny svatební přípravy zvládnete sami nebo je svěříte 
svatební koordinátorce. 

 Stanovte si cenu svatby, tedy kolik si můžete (a chcete) dovolit za svatbu zaplatit. Od 
toho se pak odvíjí všechno ostatní. 

 Zvolte svůj nejlepší měsíc na svatbu. Může to být přesně rok od data zasnoubení, 
vybrané dny (svatba v pátek, svatba v týdnu), někdo dává přednost snadno 
zapamatovatelnému datu (2. 2. 2022 apod.), jiní hledají tzv. magická data nebo data 
podle horoskopu. V každém případě vymyslete dat pro jistotu několik, aby bylo 
případně z čeho vybírat (záleží na volných termínech v místě, kde chcete svatbu mít, 
kde chcete mít oslavu, na možnostech vašich rodičů apod.). 

 Sepište si seznam svatebních hostů. Nechte ho nějakou dobu ležet na stole a 
průběžně oba dopisujte. 

 Promyslete si místo na svatbu. Kde byste chtěli mít vlastní obřad? Má to být svatba v 
kostele, na úřadě, svatba na louce, svatba v lese, vrchol skály nebo letadlo pro 
parašutisty? Pro jistotu si takové místo hned zarezervujte. 

 Domluvte se i na místě pro hostinu a oslavu a zarezervujte ho. 

 Oslovte ty, kdo by vám měli jít za svědky na svatbě. K tomu, jak vybrat svědka 
přistupujte odpovědně. 

 Na řadě je další seznam: kdo vám může s přípravami pomoci? Maminky se určitě 
zapojí moc rády a nemusí to být jen pečení koláčků. 

Co zařídit 9–6 měsíců před svatbou 

Je čas svůj svatební den podrobně naplánovat, tedy stanovit svatební harmonogram. 

 V kolik hodin a kam mají dorazit svatebčané? 

 Jak bude probíhat obřad? 

 Kdy a kam přesně se potom přesunete? 

 Od kdy do kdy bude oběd, první tanec novomanželů, oslava? 

 Budete chtít dodržet nějaké svatební tradice a zvyky? (rozbíjet talíř, krmit se 
polévkou…) 

 Má mít vaše svatba nějaké nosné téma a svatební styl? (například rustikální 
svatbu, retro svatbu, nebo boho svatbu apod.) 

https://www.svatbona.cz/svatebni-koordinatorka/
https://www.svatbona.cz/cena-svatby/
https://www.svatbona.cz/nejlepsi-mesic-na-svatbu/
https://www.svatbona.cz/svatba-v-patek/
https://www.svatbona.cz/svatba-v-tydnu/
https://www.svatbona.cz/seznam-svatebnich-hostu/
https://www.svatbona.cz/stitek/misto-na-svatbu/
https://www.svatbona.cz/svatba-v-kostele/
https://www.svatbona.cz/svatba-v-kostele/
https://www.svatbona.cz/svatba-na-louce/
https://www.svatbona.cz/svatba-v-lese/
https://www.svatbona.cz/stitek/svedek-na-svatbe/
https://www.svatbona.cz/jak-vybrat-svedka/
https://www.svatbona.cz/stitek/svatebni-den/
https://www.svatbona.cz/svatebni-harmonogram/
https://www.svatbona.cz/jak-probiha-svatebni-obrad/
https://www.svatbona.cz/prvni-tanec-novomanzelu/
https://www.svatbona.cz/svatebni-tradice-a-zvyky/
https://www.svatbona.cz/stitek/svatebni-styly/
https://www.svatbona.cz/rustikalni-svatba/
https://www.svatbona.cz/rustikalni-svatba/
https://www.svatbona.cz/boho-svatba/
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 Rozhodněte se, jak vybrat barvy svatby? Do jakých budete ladit šaty, kytici, ale 
i celou výzdobu? 

 Výběr svatebních šatů pro nevěstu a svatební boty. Domluvte termín se švadlenou 
nebo si zarezervujte své vysněné šaty v půjčovně. 

 Vyberte svatební šaty a boty pro ženicha. 

 Nejlepší svatební fotografové a svatební kameramani mívají kalendář plný dlouho 
dopředu, myslete na to a najděte a zarezervujte si ty nejlepší. 

 Přijedou na svatbu hosté z daleka? Zarezervujte jim proto včas ubytování. 

Co zařídit 6–3 měsíce před svatbou 

 Vyberte si krásné svatební oznámení a nechte ho vyrobit. Také se hodí nechat 
vytisknout pozvánky na svatbu pro ty, kdo budou mít tu čest zasednout ke 
svatebnímu stolu. 

 Vyrazte na obchůzku po klenotnictvích a objednejte si ty nejkrásnější snubní 
prsteny. Doporučujeme si předem v klidu sednout a probrat svoje představy, 
domluva s klenotníkem se tím značně usnadní. 

 Kadeřnice pro svatební účes, manikérka a pedikérka pro svatební nehty, vizážistka 
pro líčení na svatbu – ty všechny je také potřeba zarezervovat včas. 

 Objednejte si koláčky (u maminek nebo v cukrárně) a nezapomeňte na košíčky pro 
svatební koláčky, další cukroví a samozřejmě hlavně svatební dort s roztomilými 
postavičkami nevěsty a ženicha. Nezapomeňte také na výslužku, nebo dárky pro 
svatební hosty. 

 Květinářství je důležitým svatebním dodavatelem a nyní nastává čas objednat 
všechno potřebné. Kromě svatební kytice (tu by měl spolu s kyticemi pro maminky 
vyzvednout ženich) budete potřebovat kytici na auto, na stoly, na lemování svatební 
uličky k oltáři apod. 

 Hudba na svatbě dokáže vytvořit úžasnou atmosféru podle stylu, do kterého chcete 
svou svatbu ladit. Zarezervujte si tu správnou kapelu na svatbu (nebo svatebního DJ) 
a domluvte si konkrétní písně, které budou hrát při obřadu, na oslavě, jakou skladbu 
zvolíte pro svůj první tanec jako novomanželé nebo tanec s rodiči. 

 Promyslete si, jak se kdo na svatbu dopraví. Jak bude vypadat svatební kolona a jaká 
auta na svatbu zvolíte. V jakém autě pojede nevěsta a v jakém ženich? Kdo se zastaví 
pro babičku? Jak budou auta na svatbu ozdobená? Pokud si budete auta pronajímat, 
zamluvte si je včas. 

 Usnadněte svatebním hostům přemýšlení a sepište seznam svatebních darů, které 
byste rádi dostali. Dejte ho například na internet na svatební web, nebo do sdíleného 
souboru. 

 Z čeho by se mělo skládat svatební menu? Zvolíte tradiční s knedlíčkovou polévkou, 
nebo dáte přednost netradičním jídlům třeba z asijské kuchyně? (pozor ale, babičky 

https://www.svatbona.cz/jak-vybrat-barvy-svatby/
https://www.svatbona.cz/stitek/svatebni-saty/
https://www.svatbona.cz/svatebni-boty/
https://www.svatbona.cz/nejlepsi-svatebni-fotograf/
https://www.svatbona.cz/svatebni-kameraman/
https://www.svatbona.cz/stitek/svatebni-oznameni/
https://www.svatbona.cz/pozvanka-na-svatbu/
https://www.svatbona.cz/stitek/snubni-prsteny/
https://www.svatbona.cz/stitek/snubni-prsteny/
https://www.svatbona.cz/nejhezci-svatebni-ucesy/
https://www.svatbona.cz/svatebni-nehty/
https://www.svatbona.cz/liceni-na-svatbu/
https://www.svatbona.cz/kosicky-na-svatebni-kolacky/
https://www.svatbona.cz/kosicky-na-svatebni-kolacky/
https://www.svatbona.cz/svatebni-dorty/
https://www.svatbona.cz/darky-pro-svatebni-hosty/
https://www.svatbona.cz/darky-pro-svatebni-hosty/
https://www.svatbona.cz/stitek/svatebni-kytice/
https://www.svatbona.cz/stitek/hudba-na-svatbu/
https://www.svatbona.cz/kapela-na-svatbu/
https://www.svatbona.cz/dj-na-svatbu/
https://www.svatbona.cz/novomanzele/
https://www.svatbona.cz/svatebni-kolona-poradi-svatebni-konvoj/
https://www.svatbona.cz/auto-na-svatbu/
https://www.svatbona.cz/jak-ozdobit-auto-na-svatbu/
https://www.svatbona.cz/seznam-svatebnich-daru/
https://www.svatbona.cz/svatebni-web/
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by mohly mít k podezřele vypadajícím jídlům nedůvěru). Domluvte si šikovného 
šéfkuchaře, který to zvládne levou zadní přesně podle vašich představ. 

 Ke svatebním šatům by měla ladit i kabelka, šperky, rukavičky. 

 Domluvte si v zaměstnání volno na svatbu i na svatební cestu. 

 Plánování svatební cesty je dobré neodkládat na poslední chvíli. Předpokládejte, že 
se opravdu vezmete, a vyberte si, kam na líbánky a naplánujte svou cestu snů, ať 
stihnete rezervovat ubytování a všechno, co na takové cestě budete potřebovat. 

Co zařídit 3–2 měsíce před svatbou 

 Rozešlete všem hostům svatební oznámení. 

 Budete si při obřadu vzájemně říkat nějaký svatební slib? Napište si první verzi už 
teď, ať je čas ji průběžně upravovat (a rozmyslet si, co doopravdy chcete slíbit). 

 Svatební šaty máte objednané, ale ještě je potřeba myslet na to, v čem budete tančit 
a oslavovat. Pohodlné botky a šaty se hodí. Překvapte také svého budoucího manžela 
nějakým krásným prádlem o svatební noci. 

 Oslavy nemusí být jen hostina a tanec, můžete pro všechny připravit nějaké svatební 
hry, kejkle i zábavu na svatbu. Nebo můžete zadat úkol někomu ze svatebčanů, aby 
připravil hry i pro vás, coby novomanžele. 

 Zkontrolujte si, jestli máte platnou občanku. „Nepřipuštění“ k obřadu kvůli prošlým 
dokladům, nebo nesplnění jiných podmínek k manželství by bylo jak z nějakého 
vtipného českého filmu. 

 Nejen vy, ale i hosté si na svatbě zaslouží nějaký ten dáreček. Vymyslete, zda a co 
dáte jako dárek pro svědkyni, i jak budete koncipovat originální poděkování 
rodičům. 

 Výslužku máte objednanou, ještě jsou potřeba svatební krabičky. Šikulky je zvládnou 
vyrobit i samy, originalita se jedině cení. 

Co zařídit 2–1 měsíc před svatbou 

 Snubní prsteny už budou jistě připraveny u klenotníka, je čas si je slavnostně 
vyzvednout. 

 Chystá se tatínek na svatební proslov? Není od věci to s ním trochu konzultovat. 
Přece nechcete být překvapená, až se všichni vtipně dozvědí, jak jste se ve čtyřech 
letech počůrala. 

 Dolaďte, jak by mělo být vyzdobeno místo obřadu, svatební stůl, místnost pro 
hostinu a oslavu. 

 Vyhněte se chaosu a připravte přesný zasedací pořádek na svatbě. Vytisknete 
jmenovky. 

https://www.svatbona.cz/volno-na-svatbu/
https://www.svatbona.cz/svatebni-cesta/
https://www.svatbona.cz/kam-na-libanky/
https://www.svatbona.cz/svatebni-slib-a-manzelsky-slib/
https://www.svatbona.cz/svatebni-noc/
https://www.svatbona.cz/hry-na-svatbu/
https://www.svatbona.cz/hry-na-svatbu/
https://www.svatbona.cz/zabava-na-svatbu/
https://www.svatbona.cz/obcansky-snatek/
https://www.svatbona.cz/darek-pro-svedkyni/
https://www.svatbona.cz/originalni-podekovani-rodicum/
https://www.svatbona.cz/originalni-podekovani-rodicum/
https://www.svatbona.cz/krabicka-na-svatebni-prani/
https://www.svatbona.cz/svatebni-proslov/
https://www.svatbona.cz/zasedaci-poradek-na-svatbe/
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 Časový harmonogram celého obřadu, hostiny i oslav už máte vymyšlený, podrobně 
ho finálně sepište a vytiskněte. Nezapomeňte ho dát všem důležitým osobám. 

 Zajděte na matriku a dejte jim všechny potřebné doklady. 

 Nastává moc příjemná část příprav – dojděte si na zkoušku účesu, líčení a manikúry.  

 Pokud ctíte tradice, nezapomeňte si zajistit něco starého, něco nového, něco 
půjčeného a také modrého. 

Co zařídit týden před svatbou 

 Poslední zkouška a přípravné úpravy svatebních šatů a obleku pro ženicha. A už si je 
nesete domů, můžete se jimi kochat a těšit se, až si je obléknete. 

 Ujistěte se, že s vámi počítají: na úřadě, v místě hostiny a oslavy, květinář, kapela… 
s fotografem a kameramanem jste jistě byli průběžně ve spojení a dolaďovali své 
představy, ale ani jim neuškodí připomenout termín. Totéž platí pro kadeřnici a 
vizážistku. 

 Zajděte si na manikúru a pedikúru. 

 Nejvyšší čas uspořádat rozlučku se svobodou. Nepřežeňte to, ať se své svatby 
dočkáte ve zdraví. Pokud jste divočejší typy, možná vám pomůžou i pravidla rozlučky 
se svobodou. 

Co zařídit den před svatbou 

 Vyzvedněte dort, koláčky, cukroví. Pokud zdobíte květinami auta, místnosti apod. 
den předem, tak i květiny. 

 Připravte si doklady a snubní prstýnky. 

 Nachystejte si oblečení na oslavu. 

 Připravte výslužku pro všechny hosty. 

 Do kabelky si můžete dát takovou malou „KPZ – krabičku poslední záchrany“. Aneb 
náhradní punčocháče, rtěnku, lak na nehty, kapesníčky… 

 Odpočívejte, relaxujte, sněte. 

Co zařídit v den svatby 

 Vyzvedněte svatební kytici. 

 Pokud jste to neudělali včera, ozdobte svatební auta. 

 „Hlavní zásobovač“ by měl dovézt všechno potřebné na místo obřadu a hostiny. 

 Užijte si svůj „den D“ na maximum.  

https://www.svatbona.cz/rozlucka-se-svobodou/
https://www.svatbona.cz/pravidla-rozlucky-se-svobodou/
https://www.svatbona.cz/pravidla-rozlucky-se-svobodou/

