
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 20 zaručených tipů, jak naplánovat svatbu snů  

SVATEBNÍ ASISTENTKA.CZ 



 
 

Nezapomenutelná 

svatba 

Blíží se váš velký den, kde si společně 

řeknete své ano. Přípravám jste věnovali 

nemalé množství času a financí, a i proto 

byste rádi, aby vše proběhlo bez 

problémů a bez zbytečného stresu. 

Chcete, aby se svatební hosté bavili 

a pokud možno, aby se z vašeho 

svatebního dne stala událost, na kterou 

budou všichni ještě dlouhé roky 

vzpomínat? 

Jak ale docílit toho, aby váš svatební den 

vyčníval nad všemi ostatními svatbami, 

které se v posledních letech odehrály ve 

vašem okolí? 

Připravili jsme pro vás 20 jednoduchých 

tipů, jak vaši svatební oslavu připravit, 

správně ji nastartovat a udržet ji pro 

hosty zajímavou po celou dobu jejího 

trvání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víte, že? 
       Je v ČR 50.000 svateb ročně? 

       Průměrný věk žen činí: 27 let 

     Průměrný věk mužů činí: 29 let 

 

 

Slibujeme, že začleněním byť jen 

některých z našich tipů, učiní z vaší 

svatby nezapomenutelný zážitek pro 

všechny zúčastněné. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

1. Svatební ceremoniál 

by měl být krátký 

Nechápejte nás špatně, vaše rodina 

a přátelé přítomní na svatbě chtějí vidět, 

jak uzavřete manželský slib, nikdo ale 

nestojí o zbytečné natahování 

svatebního obřadu. 

Snažte se zařídit, aby se obřad odehrál 

do 20 minut (nepočítáme příchod 

a odchod svatebčanů). Jen tak zajistíte 

udržení pozornosti všech přítomných po 

celou dobu obřadu. 

 

 

 

 2. Připravte tištěný 

program dne 

Když už se bavíme o obřadu, 

nezapomeňte vytvořit program 

svatebního dne. 

Zahrňte do programu zajímavé detaily 

o vás dvou, přidat můžete časový 

harmonogram celého dne. 

Pokud program (ten lze zařadit také do 

svatebních novin) uděláte zajímavý, jeho 

studiem se mohou hosté zabavit ve 

chvílích čekání, například když se zdržíte 

při focení. 

 

NÁŠ TIP 

Vytvořte si svatební noviny 

sami zde → 

 

https://www.svatebniasistentka.cz/svatebni-noviny-pobavi-i-hosty
https://www.svatebniasistentka.cz/svatebni-noviny-pobavi-i-hosty


 
 

3. Vytvořte si svatební 

web 
Už i u nás v Čechách existují služby, kde 

si můžete snadno, přehledně 

a jednoduše zřídit vlastní webové stránky 

věnované vaší svatbě. 

Můžete sem přidat zajímavé informace 

o svatbě, přidat sezam hostů, nastínit 

svatební menu i nápojový lístek. Chybět 

samozřejmě nemůže ani seznam 

svatebních darů. 

 

4. Věnujte se přípravě 

zasedacího pořádku 

Nezáleží na tom, jestli budete pořádat 

svatební hostinu formou bufetu nebo se 

servisem. 

Malá cedulka označující číslo stolu, 

a ještě lépe se jmenovkou dotyčného na 

daném místě, to potěší každého. 

Rovněž se snažte ke stolům dávat hosty 

podle rodinných vazeb nebo alespoň 

z podobných zájmových skupin (budou si 

tak moci povídat v průběhu večera, i když 

se předtím vůbec neznali). 

 

NÁŠ TIP 

Vyzkoušejte plánovač zasedacího 

pořádku zde → 

 

https://www.svatebniasistentka.cz/svatebni-dary
https://www.svatebniasistentka.cz/svatebni-dary
https://www.svatebniasistentka.cz/zasedaci-poradek-na-svatbe
https://www.svatebniasistentka.cz/zasedaci-poradek-na-svatbe


 
 

 

5. Otevřený účet 

u baru 

Přestože otevřený účet u baru se může 

značně prodražit, existuje možnost, jak 

přece jen i v tomto případě na nápojích 

trošku ušetřit. 

Doporučujeme se předem domluvit 

s obsluhou baru na poskytování piva, 

vína, nealko nápojů, kávy a předem 

určených drinků zdarma. Nikdy 

nevyzívejte své hosty k tomu, aby si 

útratu za pití platili sami! 

Věřte tomu, že pokud hostům vhodně 

oznámíte, jaké druhy nápojů mají 

k dispozici, nikdo ze zúčastněných s tím 

nebude mít problém. 

 

 

 
 

 

6. Nechte si vytvořit 

vlastní koktejl 

Když už jsme u těch nápojů, zkuste 

popřemýšlet o přípravě jednoho až dvou 

vlastních koktejlů. 

Paradoxně vám tato možnost může 

ušetřit značné výdaje za nápoje, jelikož 

suroviny se budou pořizovat ve velkém 

množství. 

Navíc když hostům vlastní drinky vhodně 

prezentujete, budou zajisté nadšeni 

z něčeho „navíc“. 

Sice si můžete sami vybrat základní 

složení koktejlu, spíše bychom vám ale 

doporučovali oslovit odborníka, který 

připraví drinky, které budou chutnat 

širokému spektru konzumentů. 

 

 



 
 

 

 

7. Servírování brzké 

a pozdní svačinky 

Ano, hosté dostali oběd, dezert a večeři 

formou rautu. 

Svatební veselí se ale často protáhne po 

pozdních večerních či ranních hodin 

a jednomu při tanci pořádně vyhládne. 

Zařiďte proto pro hosty „pozdní svačinku“ 

a to jak na slaný, tak i na sladký způsob 

vhodný například ke kávě. 

Pokud není součástí vaší oslavy 

společný oběd, přichystejte pro 

hosty drobné občerstvení v místě 

konání svatebního obřadu. 

Není nic horšího, než hladoví hosté ☺. 

 

 

 

 

8. Uvítací koš 

Pokud pro některé hosty zařizujete 

ubytovací kapacity v okolí konání svatby, 

překvapte je milým dárkem v podobě 

uvítacího koše nebo balíčku. 

Do koše můžete dát různé sladkosti, 

menší lahvičky s nápoji, seznam 

s doporučením na okolní restaurace, 

kavárny či zajímavé atrakce v okolí. 

Pokud chcete do této položky trošku více 

investovat, můžete přidat lahev vína 

spolu s kvalitními pochutinami. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

9. Přivítejte osobně 

každého hosta 

Možná to zní jako samozřejmost, ale je 

velmi důležité osobně přivítat každého 

hosta, který přijde na vaši svatbu.  

Jakmile je oslava v plném proudu, snažte 

se s každým z hostů strávit alespoň 

chvilku času, a to ať už u baru, 

u společné večeře nebo na tanečním 

parketu. 

 

 

  

 

 

 

 

10. Ujistěte se, že se 

vaši hosté cítí 

pohodlně 

Nezáleží na tom, v jakém ročním období 

se vaše svatba koná. Předem 

přemýšlejte nad tím, jaké mohou panovat 

klimatické podmínky, a zajistěte, aby se 

všichni hosté cítili po celý průběh svatby 

pohodlně. 

Mějte proto po ruce deky, slunečníky 

nebo žabky :). 

 

 



 
 

 

 

 

11. Připravte místo na 

odpočinek 

Ne všichni hosté prahnout po protančení 

celé noci. Ve skutečnosti někteří z hostů 

po návštěvě tanečního parketu 

neprahnou vůbec. 

Ačkoli místa s rautovými stoly jsou 

skvělým místem pro klábosení s přáteli, 

nabídkou vhodně dekorovaných 

a pohodlných míst k sezení jistě ocení 

nejeden host. 

V daném místě navíc můžete nechat hrát 

podkresovou hudbu, která spolu 

s pohodlnými křesly učiní z tohoto místa 

oázu klidu. 

 



 
 

 

 

12. Písně na přání 

Přemýšlíte, jak dostat na parket co 

nejvíce hostů? 

Berte ohled na ostatní. Sice sami máte 

rádi jazzovou hudbu, ta vám ale 

s největší pravděpodobností taneční 

parket nezaplní. 

Nechte proto hrát písně, které hosté mají 

rádi a které rádi uslyší. 

S DJem se domluvte, aby hostům zahrál 

písničky dle jejich přání a o této 

skutečnosti informujte skrze moderátora 

nebo svatebního DJ. 

 

 

 
 

 

13. Svatební proslov 

ponechte krátký 

Svatební proslovy se pomalu, ale jistě 

stávají nedílnou součástí svateb 

i v našich končinách. 

Jelikož se postupně může odehrát hned 

několik proslovů, je důležité, aby se tato 

část oslav zbytečně neprodlužovala. 

Domluvte se předem s řečníky, aby byly 

jejich proslovy spíše kratší a stručnější, 

ne delší než pár minut. 

 

NÁŠ TIP 

Načerpejte inspiraci na 

svatební proslov zde → 

 
 

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


 
 

 

 

 

 

14. Sežeňte svatební 

fotokoutek 

Uvidíte, že ve volně přístupném 

fotokoutku se zabaví hosté sami, a navíc 

pro vás mohou vytvořit zajímavé 

fotografie, které si uložíte do svatebního 

alba. 

Každý fotokoutek by měl mít zajištěn 

dostatek rekvizit, se kterými si mohou 

hosté vyhrát do sytosti. 

 

 

 

  

15. Svatební hry 

Když si chtějí hosté odpočinout od 

tančení, napadá vás lepší zábava, než 

jejich zapojení do interaktivních 

svatebních her a soutěží? 

Vhodně zvolená svatební hra nebo 

soutěž dokáže řádně rozproudit to pravé 

svatební veselí. 

Připravili jsme pro vás seznam 

nejoblíbenějších svatebních her 

a soutěží, a to včetně popisu a návodu, 

jak tyto hry hrát. 

 

NÁŠ TIP 

Prohlédněte si svatební 

hry a soutěže zde → 

 
 

https://www.svatebniasistentka.cz/svatebni-hry-souteze
https://www.svatebniasistentka.cz/svatebni-hry-souteze


 
 

 

 

16. Připravte nabíjecí 

koutek 

Jistě, celá myšlenka svatebních oslav je 

o tom bavit se s rodinou a přáteli, ale 

technologický pokrok v poslední době 

s příchodem chytrých mobilů způsobil, že 

fotící hosté mohou v průběhu večera 

vybít své placaté miláčky. 

Nabídněte proto svým hostům místo, kde 

si mohou svá zařízení pohodlně nabít, 

ideálně s možností usednutí 

k nabíjenému zařízení. Když navíc 

předem zajistíte několik různých druhů 

nabíječek předem, máte vyhráno. 

I díky tomu se dostanete k fotografiím, 

které pořídí vaši hosté na své plně nabité 

mobilní telefony nebo fotoaparáty. 

 

 

17. Přeskočte svatební 

zvyky, které 

neuznáváte 

Pokud nechcete házet svatební kytici 

nebo dražit svatební podvazek, nedělejte 

to. Je to vaše svatba a vy na ní můžete 

ctít zvyky, které sami uznáte za vhodné.  

 

 

NÁŠ TIP 

Prohlédněte si svatební zvyky 

a tradice zde → 

 

 

 

https://www.svatebniasistentka.cz/svatebni-zvyky-tradice
https://www.svatebniasistentka.cz/svatebni-zvyky-tradice


 
 

 

 

18. Darujte dárek, 

který hosté využijí 

Věřte nám, hosté nestojí o zarámovanou 

svatební fotografii vás a vašeho nového 

manžela. 

Pokud plánujete investovat do dárků pro 

hosty, vybírejte něco, co hosty zaujme 

a potěší. 

Co by to mělo byt? Například domácí 

marmelády, svatební vína, skleničky, 

tužky, mandličky nebo sušenky. 

Rozhodně se nemusí jednat 

o předražené kousky, spíše jde to jakési 

vyjádření vaši díků za návštěvu hostů na 

svatbě. 

 

 

 

 

 

19. Pro hosty 

připravte 

nezapomenutelné 

zakončení svatby 

Nikdo nechce, aby svatební noc plná 

zábavy skončila, ale bohužel to jinak 

nejde. 

Když už rozpouštíte svatební zábavu, 

udělejte z toho událost, na kterou budou 

všichni s radostí vzpomínat. 

Ohňostroj, laserová show, konfety létající 

vzduchem, to je to o čem mluvíme. 

Jak ze všeho vytěžit maximum? Vše 

nechte fotit profesionálním fotografem, 

který ze zakončení pořídí úchvatné fotky.  



 
 

20. Nestresujte se 

Je to jen a jen váš den. Pokud se něco nevydaří přesně podle 

vašich představ, zbytečně nepropadejte panice. Všichni svatební 

hosté jistě drobné nedostatky s radostí přehlédnou. 

A možná právě z drobných nedokonalostí a nečekaných momentů 

vzniknou chvíle, na které budou všichni s oblibou vzpomínat. 

 

 

TIP NA ZÁVĚR 

Chcete dostávat svatební novinky do e-mailu? Přihlaste se 

k jejich odběru zde → 

 

Ať se vám vše vydaří….  

S úctou vaše Svatební asistentka 

 

 

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