
 

 

                   

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

             

Plánování svatby krok za krokem, 

týden po týdnu 

 

SVATEBNÍ ASISTENTKA.CZ 



 

 

Před zahájením plánování 

☐    stanovte si rozpočet svatby 

☐    sestavte prvotní seznam hostů 

☐    vyberte několik dat konání svatby (ideálně je proberte s klíčovými svatebními hosty, 

abyste se vyhnuli případným kolizím) 

☐    vytipujte si vhodná místa pro konání obřadu a následného posezení 

☐    oslovte potenciální svědky 

☐    sepište si seznam rodinných příslušníků a kamarádů, kteří vám mohou s plánováním 

a realizací svatby pomoci (dorty, květiny, oblečení, doprava) 

Volitelně můžete uspořádat stále více oblíbenou zásnubní party. 

12-6 měsíců před svatbou 

☐    oznamte vaše zasnoubení rodině a přátelům 

☐    finálně vyberte termín svatby 

☐    zamluvte si místo konání obřadu 

☐    zamluvte si místo pro společný oběd a večerní afterparty 

☐    rezervujte si fotografa 

☐    rezervujte si kameramana 

☐    rezervujte si svatebního DJ, kapelu nebo zpěváka 

☐    sepište seznam hostů a svědků 

☐    vyberte šaty pro nevěstu 

☐    vyberte oblek pro ženicha 



 

 

3-4 měsíce před svatbou 

☐   sepište seznam svatebních darů 

☐    vyberte si a objednejte svatební oznámení 

☐    stanovte harmonogram (program) celého svatebního dne 

☐    domluvte si dopravu pro vás a pro svatebčany 

☐    zamluvte si místo pro afterparty, a to spolu s promyšlením večerního programu 

 

3 měsíce předem 

☐    upřesněte složení svatebního menu 

☐    upřesněte a zvolte složení občerstvení na afterparty 

☐    rozešlete svatební oznámení 

☐    rezervujte si kadeřnici 

☐    rezervujte si vizážistku 

☐    rezervujte si nehtařku 

☐    nechte si vyrobit snubní prsteny 

  

https://www.svatebniasistentka.cz/svatebni-dary


 

 

2 měsíce předem 

☐    objednejte svatební dort (cukroví, koláčky, zákusky) 

☐    objednejte krabičky na výslužky 

☐    objednejte květiny 

☐    objednejte výzdobu 

☐    pokud budete mít, domluvte výrobu svatebních novin 

☐    objednejte dárky pro hosty 

☐    objednejte svatební doplňky 

☐    zajistěte si oblečení a obuv na afterparty 

☐    zkontrolujte platnost dokladů 

1 měsíc předem 

☐    zajděte na zkoušku účesu 

☐    zajděte na zkoušku líčení, nehtů 

☐    vyzvedněte si svatební prsteny 

☐    dojděte na matriku s potřebnými doklady 

☐    domluvte si dovolenou v práci 

☐    stanovte zasedací pořádek pro na oběd a na večerní afterparty 

☐    hudba – vyberte a sestavte playlist 

☐    nechte vyrobit jmenovky pro host

https://www.svatebniasistentka.cz/produkty/snubni-prsteny


 

 

1 týden předem 

☐    zajděte na závěrečnou zkoušku šatů (případně je nechte upravit) 

☐    zajděte na manikúru 

☐    domluvte si čas s kadeřnicí a vizážistkou 

☐    domluvte si čas s fotografem a kameramanem 

☐    uspořádejte rozlučku se svobodou 

☐    vyzvedněte svatební šaty, oblek pro ženicha 

☐    vyzvedněte svatební dort 

 

V den obřadu 

☐    dovezte dort a vše potřebné do restaurace 

☐    připravte doklady a prsteny 

 

TIP NA ZÁVĚR 

Chcete dostávat svatební novinky do e-mailu? Přihlaste se k jejich odběru zde → 

 

Přejeme vám, ať se vše vydaří podle plánu a ať jsme spolu šťastní. 

S úctou vaše Svatební asistentka 

 

https://www.svatebniasistentka.cz/svatebni-novinky
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