
Oznámit zasnoubení rodině a přátelům

Sladit svoje představy o svatbě

Vybrat datum svatby

Založit si složku pro projekt svatba

Dohodnout se na svatebním rozpočtu 

Sepsat si seznam hostů 

Zvážit předmanželskou smlouvu

Zvážit najmutí svatebního koordinátora 

12 a více měsíců do svatby

Vybrat a rezervovat místo konání svatby

Zajistit termín na matrice a oddávajícího

Začít se poohlížet po svatebních šatech

Zajistit si ubytování na svatební noc

Navštívit svatební veletrh 

10-11 měsíců do svatby

Vytvořit svatební web 

Sepsat si seznam svatebních darů

Vytvořit a rozeslat svatební oznámení 

Vybrat cateringovou společnost a menu 

Vybrat svatební dort 

Vybrat oblek a doplňky pro ženicha 

Sestavit harmonogram

Začít plánovat svatební cestu

6-7 měsíců do svatby

Vybrat svatebního fotografa

Zarezervovat kapelu či svatebního DJe

Vybrat svědky 

Vybrat si (nechat si ušít) svatební šaty

Vybrat boty a doplňky pro nevěstu 

Začít přemýšlet o programu

Seznámit rodiče

8-9 měsíců do svatby

Pověřit svědky a družičky úkoly

Vybrat šaty a doplňky pro družičky

Zajistit květinovou výzdobu

Kytice pro nevěstu, družičky a maminky

Vybrat snubní prstýnky

Naplánovat dopravu pro svatební den 

Domluvit si kadeřnici a vizážistku 

Nakoupit či půjčit dekorace 

Zajistit ubrusy, stoly, židle 

Zajistit letenky a ubytování na líbánky

Zajistit ozvučení obřadu 

Zajistit ubytování hostům

4-5 měsíců do svatby

Svatební Checklist

https://svatbeni.cz/svatebni-dary/


Pověřit toho, kdo pronese přípitek

Objednat zákusky a občerstvení

Stanovit datum rozlučky se svobodou 

Objednat svatební výslužku pro hosty

Připravit svatební tiskoviny 

Začít s výrobou svatebních vývazků

Ověřit možnost házení rýže/lístků

Zajistit si pronájem auta 

Zařídit si v práci volno 

Nachystat playlist pro DJe či kapelu

Vybrat píseň pro první tanec

2-3 měsíců do svatby

Kontaktovat svatební dodavatele

Kontaktovat hosty, kteří neodpověděli 

Sepsat si definitivní seznam hostů

Potvrdit počet hostů cateringové firmě

Doladit zasedací pořádek 

Pořídit si svatební podvazek 

Domluvit si svatební manikúru/pedikúru

Začít si prošlapávat svatební střevíce

Rozdělit úkoly na svatební den

1 měsíc do svatby

Ještě jednou kontaktovat dodavatele

Sbalit se na líbánky 

Domluvit se na detailech s fotografem

Týden do svatby

Vzít si v práci volno

Vyzvednout dort, zákusky, květiny

Zajít si na manikúru / pedikúru

Připravit si doklady a snubní prsteny

Nachystat v místě oslavy, co je třeba 

Nazdobit auta do svatební kolony

Jít brzy spát

1 Den do svatby

Dobře se nasnídat

Nebát se požádat o cokoliv je třeba

Nezapomenout na svatební kytici

Vykročit pravou nohou

Den D

Vrátit/dát vyčistit svatební šaty

Vrátit ostatní zapůjčené věci

Rozeslat poděkování

Změnit si doklady

Nahlásit změnu jména na úřady

Vytisknout svatební fotografie

Po svatbě

Svatební Checklist

https://svatbeni.cz/rozlucka-se-svobodou/
https://svatbeni.cz/co-je-svatebni-vysluzka/
https://svatbeni.cz/proc-se-nosi-svatebni-podvazek/
https://svatbeni.cz/svatebni-kolona-kdo-s-kym-jede/

