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SVATEBNÍ MANUÁL 
s křesťanskými prvky 

 
 

1 Přípravy 
 
8 - 9 měsíců  
 
- určit termín a místo svatby 
- sestavit seznam hostů nutný pro určení místa pro hostinu 
- naplánovat rozpočet 
- vyhledat a rezervovat místo svatební hostiny  
- zahájit předmanželskou přípravu 
 
4 - 5 měsíců 
 
- naplánovat podrobně průběh slavnosti  
- promyslet a vyřešit otázku oblečení 
- objednat nebo zakoupit snubní prsteny 
- vytisknout a rozeslat svatební oznámení 
- promyslet a zajistit ubytování pro svatebčany 
- upřesnit seznam hostů  
- začít plánovat svatební cestu  
- zvolit si svědky 
- promyslet otázku svatebních darů  
- naplánovat svatební listy  
- domluvit se s oddávajícím knězem 
- objednat hudbu na hostinu 
 
2 měsíce 
 
- domluvit veškeré dekorace 
- kontaktovat fotografa a videografa 
- objednat svatební vozy zvlášť máte-li speciální očekávání  
- naplánovat a objednat relaxační program pro nevěstu – masáže, kadeřnice, kosmetika...  
- zvolit svatební menu 
- tisk jmenovek a kartiček na slavnostní tabuli  
- určit zasedací pořádek 
- domluvit si hudební doprovod ke mši svaté 
 
3 týdny 
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- vyřídit si volno v zaměstnání 
- navštívit a zkontrolovat slavnostní místo  
- objednat svatební kytice a květinovou výzdobu  
- objednat svatební dorty a cukroví  
- rozdělit si kompetence s rodiči a svědky  
- zakoupit stužky ke zdobení aut 
- obstarat krabice, papír a stužky pro zabalení výslužky  
- zajistit si ministranty a případné družičky na rozdávání koláčků po mši svaté 
 
1 týden 
 
- loučení se svobodou 
- vyzvednutí všech potřebných náležitostí 
- odsouhlasit časový plán a kompetence  

 
Zvaní hostů 
 
Sestavte si seznam osob, které chcete na své svatbě mít. Škrtat se dá vždycky. V první řadě 
budou na seznamu nejbližší rodinní příslušníci nevěsty a ženicha: otec, matka, sourozenci i se 
svými partnery a dětmi. Dalšími v pořadí by měli být prarodiče, dále strýcové a tety, 
bratranci a sestřenice, také kmotr a kmotra. Samozřejmostí je pozvat svědky i s partnerem. 
Nezapomenout na oddávajícího kněze! 
Otázkou poté zůstává, koho dalšího na svatbu pozvat, a kde se seznam pozvaných osob 
zastaví. Nejprve si ženich a nevěsta projdou své diáře každý sám a rozmyslí si u každého 
jména, co pro něj ten který člověk znamená. Oba seznamy se potom společně proberou, 
prodiskutují a ev. zredukují. Rozumí se samo sebou, že každý ze snoubenců má nárok na 
stejný počet hostů, nicméně má-li jeden z partnerů širší okruh příbuzných nebo přátel než 
ten druhý, lze se domluvit na kompromisu, pokud ovšem jsou partnerovi navržené osoby 
sympatické (přece se nechcete celý večer dívat na lehce nakyslý obličej svého partnera 
jenom proto, že jste musel mít na hostině příbuzného přes páté koleno, kterého partner 
opravdu nemá rád.). 
Seznam hostů nemusí být konečný, nicméně samozřejmě v době rozesílání svatebních 
oznámení, která většinou obsahují i pozvánky ke svatebnímu stolu, by už měl být definitivní. 
Také ne všichni pozvaní se budou moci zúčastnit, proto můžete mít nějaké "náhradníky", 
kteří by mohli v případě potřeby doplnit seznam.  
Poznamenejte si ke každému jménu, jakým způsobem bude dotyčný pozván a jakou formou 
by měl potvrdit účast na svatbě. Jen tak si udržíte přehled a budete mít jistotu, že na svatbu 
dorazí předpokládaný počet hostů.  

 
Výběr správného tvaru svatební kytice 
 
V první řadě bychom si měli uvědomit, že při výběru květin a tvaru kytice rozhoduje věk, typ 
nevěsty stejně jako barva, střih a délka svatebních šatů. Drobná a útlá nevěsta by si v 
žádném případě neměla od svého budoucího chotě přát mohutnou kytici, která se klade na 
předloktí, ani kytici z velkých květů. K takovéto nevěstě se spíš hodí menší kytice, již může 
nevěsta držet třeba jen dvěma prsty, popřípadě kytice v košíkové úpravě. Nevěsta vysoké, 
statné postavy by měla dát přednost kytici položené na rukou. Pro tuto kytici poslouží 
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nejlépe květy s dlouhými stonky. Těžiště spočívá na ruce nevěsty a jednotlivé květy přes ni 
visí. Nejčastějším tvarem svatební kytice je kytice jednostranná, dále prodloužená německá 
kytice a „anglický tvar“ (květy se rozprostírají do všech stran). V současné době je 
nejmodernější švédská úprava tzv. letní kytice. Ta je svázána do kruhu a skládá se z letních 
květin a nejrůznějších travin a klasů. Důležitým doplňkem je tuhá stuha. 
 
Volba květů 
 
Pro uvázání svatební kytice se dnes může použít prakticky všech druhů květin přes růže, 
gerbery, kaly, orchideje, mečíky, anturie, až po kosatce, slunečnice, narcisy, kopretiny a 
konvalinky. Dříve se kytice „vyráběly“ pouze z jednobarevných květin (nejčastěji bílé, 
červené nebo růžové), dnes jsou stále více a více žádány kytice uvázané z vícera druhů 
rostlin. Obzvláště oblíbené jsou růže s bílými kopretinami nebo konvalinkami. Módním 
výstřelkem jsou růže modré. Meze naší fantazii se nekladou. V potaz je nutné vzít ještě jednu 
věc – květiny nezdobí pouze nevěstu, ale i ženicha. Do knoflíkové dírky na klopě ženichova 
saka se často dává drobná miniaturní kytička nebo jeden větší květ, z něhož je uvázána 
nevěstina kytice.  
 
A jedna rada závěr… 
 
Při výběru jednotlivých květin a tvaru svatební kytice bychom si měli uvědomit, že v žádném 
případě nemusíme vybírat to nejdražší, co nám v květinářství či zahradnictví nabídnou. Ne 
nadarmo se někdy říká, že v jednoduchosti je krása. Důležité je, aby květina zdůraznila nejen 
celý slavnostní okamžik, ale také osobitost nevěsty a její vkus.  

 
Markéta Stehnová (www.pauza.cz)  

 
Kde a jak hostinu 

Nejčastějším a nejoblíbenějším způsobem, jak zajistit hostinu, je objednat salonek v nějaké 
dobré restauraci. Odpadnou vám starosti se zajišťováním dostatečného množství jídla, pití a 
obsluhy. Měli byste samozřejmě tuto restauraci dobře znát a vědět, že jídlo bude opravdu 
chutné, je vhodné do restaurace zajít opakovaně. Můžete také dát na doporučení od svých 
přátel.  
Zkušený restauratér by vám měl umět navrhnout hostinu dle vašich přání a finančních 
možností. Nedoporučujeme ale nutit mu recepty vlastní, nechte ho dělat jídla, která zná a 
umí. Domluvte s ním jídelníček - svatební menu, berte přitom ohled na hosty, kteří jsou 
vegetariány nebo drží dietu. Měli byste tedy objednat např. i rýži a dostatek zeleniny. 
Konzultujte velikosti porcí, vzhled pokrmů a chuť. Ne všichni mají rádi ostrá jídla, pro děti a 
těhotné ženy jsou vyloženě nevhodná. 
Je vhodné udělat časový plán jednotlivých chodů, podávání nápojů, kdy zařadit krájení dortu 
- synchronizovat s podáváním kávy apod. Nezapomeňte jeden výtisk tohoto rozvrhu dát i 
hudebníkům, pokud je na hostině máte. 

 
 
2 Rozvrh svatebního dne  
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Je dobré vytvořit si předem základní rozpis činností, které Vás během svatebního dne čekají  
a na každou z nich si naplánovat dostatečnou časovou rezervu. Časy pro jednotlivé činnosti si 
raději ještě předem odsouhlaste se zúčastněnými (fotograf, kameraman, hudba atd.). Pokud 
jste si neobjednali svatebního koordinátora, který se postará o vše potřebné a o hladký 
průběh dne, je dobré určit jednotlivé osoby (svědek, kamarádka, sestra apod.), které 
pověříte jednotlivými úkony - např. jeden člověk bude organizovat nasedání do aut a řazení 
svatebního průvodu dle předem připraveného rozpisu, stejně tak jako odjezd na obřad a na 
hostinu. Další člověk by měl organizovat občerstvení a zabavení hostů při svatební hostině 
před příjezdem nevěsty a ženicha, kteří se obvykle mezitím fotí. Další by měl mít na starost 
upevnění voniček na klopy svatebčanů před obřadem. Další pak rozdávání výslužek při 
odchodu jednotlivých hostů. Další uložení svatebních darů a výběr svatebních blahopřání 
atd. atd. Pokud se budete převlékat, požádejte také kamarádku o pečlivé uložení  a postarání 
se o svatební šaty, které budete muset po svatbě v pořádku vrátit. Pokud si to takto 
zorganizujete a každý bude mít na starost konkrétní věc, nebudete se pak celý den stresovat, 
jestli je zařízeno vše potřebné a svůj den si budete moci užít. Není také dobré zatěžovat 
rodiče, protože oni by si tento den měli užít s Vámi.  

Předpokládejme při tomto harmonogramu, že dorty a cukroví, případně květinovou výzdobu, 
jste již odvezli den předem do restaurace, svatební tabule je připravená, výslužky nachystané 
a popsané v restauraci. Pokud ne, pověřte těmito úkoly někoho kromě sebe, ženicha a 
rodičů.  

Také předpokládejme klasický model svatby - tedy svatba se koná kolem poledne v kostele, 
vyjíždí se z domu rodičů nevěsty, kde se před obřadem scházejí svatební hosté a také ženich 
s nevěstou. Pokud je tento model jiný (např. není možné se sejít z jakéhokoli důvodu v domě 
nevěsty nebo obřad se koná i na místě konání hostiny atd.), samozřejmě je nutné jej 
přizpůsobit okolnostem.  

Činnosti svatebního dne: 

Čas :   Budíček (vstávání, oblékání, případně snídaně - doporučuji, ať se Vám neudělá 
špatně, i když máte pravděpodobně stažený žaludek ) 
Čas:    Odjezd ke kadeřnici, kosmetičce, případně do salonu (zde vše včetně oblečení do 
svatebních šatů - v tomto případě nutný doprovod, sama se ve svatebních šatech autem 
neodvezete, doporučuji přidělit nevěstě šoféra, který ji bude mít na starost po celý den, do 
salonu může odvézt svatebním autem, kde mu jej přímo nazdobí - tedy odjezd nevěsty domů 
kompletně připravené včetně auta ) 
Čas:    Oblékání nevěsty do svatebních šatů doma (v případě, že se neoblékáte v salonu)  
Čas:    Vyzvednutí svatební kytice a květin pro maminky - zajistí ženich v květinářství 
Čas:     Příjezd ženicha a svatebních hostů do domu nevěsty, upevnění voniček, výzdoba 
svatebních aut 
Čas:   Přivítání svatebních hostů , podání občerstvení v domě nevěsty (cukroví, koláčky, 
chlebíčky, obložené mísy, někdy se podává snídaně - párky apod. - není nutné )  
Čas:    Poděkování rodičům za nevěstu/ženicha, předání kytic maminkám a nevěstě, 
požehnání rodičů 
Čas:    Odjezd ke kostelu na svatební obřad 
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Čas:    Příjezd na místo konání obřadu (cca 30 min. předem) 
Čas:    Obřad v kostele 
Čas:    Gratulace + netradiční překvapení pro novomanžele (gratulace může probíhat 
v kostele nebo i před kostelem), sypání rýže, foukání bublin z bublifuku, okvětní lístky 
Čas:    Focení nevěsty a ženicha (může být zařazeno až po obědě), odjezd ostatních 
svatebčanů na hostinu 
Čas:    Příjezd novomanželů na hostinu 
Čas:    Tradiční zvyklosti (přenášení přes práh, rozbíjení talíře apod. ) 
Čas:    Usazení hostů dle připraveného zasedacího pořádku  
Čas:    Servírování nápojů a přípitku (může být již připraveno) 
Čas:    Přípitek + svatební proslovy + modlitba před jídlem 
Čas:   Svatební oběd - polévka následovaná dalšími chody (varianta jídla ze společného 
talíře – zajistit!) 
Čas:   Čtení svatebních blahopřání (čtou svědkové), vybalování svatebních darů, poděkování 
za dary 
Čas:   Volná svatební zábava 
Čas:   První tanec novomanželů, zahájení taneční zábavy 
Čas:   Tanec, hry, volná zábava (taneční pořádek) 
Čas:   Krájení svatebního dortu 
Čas:   Raut, případně večeře (dle Vašich představ  - osobně doporučuji raut, při celodenním 
občerstvení má málokdo chuť na večeři, spíše na zobání různých druhů pochutin)  
Čas:   Večerní zábava    
Čas:   Ohňostroj 
Čas:   Zábava (odcházejícím hostům je potřeba dát výslužku a poděkovat za účast na svatbě, 
je slušné, aby nevěsta i ženich i v pozdních hodinách byli schopni komunikace s hosty  a 
důstojného rozloučení) 

Ukončení svatebního dne samozřejmě závisí na situaci a těžko odhadnout čas, ve kterém 
bude zábava ukončena. Svatební den nemusí ukončovat ženich s nevěstou ani rodiče, může 
to být pověřená koordinátor nebo svědek… 

Po ukončení svatební oslavy odjíždí nevěsta a ženich na svatební noc buď do pronajatého 
svatebního apartmá anebo domů (dle možností). Druhý den je obvykle nutné vyrovnat účet v 
restauraci a odvézt si případně zbylé cukroví, dorty apod., uložit svatební šaty či jiné 
zapůjčené věci a připravit vše k navrácení.  

 

3 Svatební obřad 
 
Ráno před obřadem 
 
Ráno v den svatby se v domě ženicha a v domě nevěsty scházejí jejich příbuzní a přátelé. 
Ženich vyzvedne svatební kytici. Pokud nejsou vyzdobena auta, ozdobí je spolu s přáteli, kteří 
jistě rádi pomohou. Poté se ženich spolu se svědkem a svými hosty vypraví pro nevěstu a 
ostatní svatebčany. Ženich by neměl vidět nevěstu dříve, než bude zcela připravena. Dříve 
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než všichni společně vyrazí k místu konání obřadu, je důležité zkontrolovat všechny potřebné 
doklady a svatební prstýnky, které má u sebe ženich. 
 
Řazení vozů při cestě na obřad 
 
Nejčastější variantou bývá oddělená cesta ženicha a nevěsty. V prvním voze jede ženich se 
svým svědkem, dále jej následují vozy se všemi svatebními hosty a kolonu uzavírá vůz 
vezoucí nevěstu a jejího svědka. Přejí-li si snoubenci jet společně, pak v prvním voze jsou oba 
rodičovské páry, za nimi ženich s nevěstou následováni zbytkem kolony. 
 
Pořadí při vstupu do kostela 
 
- ženich a jeho matka nebo jeden ze svědků 
- matka nevěsty a otec ženicha nebo jeden ze svědků 
- družička a družba 
- blízcí příbuzní 
- všichni ostatní hosté 
- nevěsta a otec nevěsty 
 
Variantou je tzv. špalír, který vytvoří všichni svatebčané a nevěsta s otcem vstoupí do 
obřadní síně jako poslední. Projdou mezi svatebčany a ženich si nevěstu převezme. Z 
pohledu oddávajícího stojí před oltářem ženich vpravo a nevěsta vlevo. 
 
Průběh obřadu 
 
Průběh obřadu si snoubenci domluví s farářem v průběhu posledních společných setkání, 
které musí před svatbou absolvovat (domluví se i na pořadí při vstupu do kostela). V kostele 
očekává farář svatební průvod před oltářem. Obřad bývá součástí mše svaté. Pokud ne, 
obřad začíná bohoslužbou, při níž jsou předčítány vybrané pasáže z Písma svatého. Následuje 
promluva kněze ke snoubencům, po níž začne duchovní odříkávat manželský slib. Snoubenci 
se vezmou za ruce a opakují slova slibu po oddávajícím. Poté, co si ženich a nevěsta 
navzájem vymění prstýnky, začne závěrečná modlitba za novomanžele. Obřad končí 
požehnáním kněze, zpěvem a blahopřáními.  
Na závěr obřadu ženich, nevěsta a jejich svědkové podepisují svatební listinu.  
 
Pořadí při odchodu z kostela 
 
- novomanželský pár 
- otec nevěsty a matka ženicha 
- matka nevěsty a otec ženicha 
- družička a družba 
- svědkové se svými partnery 
- všichni ostatní svatebčané 
 
Variantou je tzv. špalír, který vytvoří všichni svatebčané a nevěsta s ženichem prochází mezi 
svatebčany jako poslední. 
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Nevěsta kráčí vždy po pravé straně ženicha. 
 
Gratulace 
 
Po svatebním obřadu většinou svatební hosté gratulují novomanželům. Vhodná chvíle je 
v kostele po zapsání do matriky za doprovodu varhan nebo před kostelem – pokud je hezké 
počasí. 
 

4 Hostina 

Řazení vozidel při cestě na svatební hostinu 
 
- auto s novomanželi 
- rodiče nevěsty 
- rodiče ženicha 
- svědkové a družba s družičkou 
- ostatní svatebčané 
 
Zasedací pořádek 
 
Na základě seznamu pozvaných hostů jste sestavili zasedací pořádek, který se vám během 
příprav jistě mnohokrát změnil. Nyní však máte všechno za sebou a vkusné jmenovky spolu s 
jídelními lístky leží na vaší svatební tabuli. Připomeňme si ještě jednou hlavní zásady.  

Vždy mějte na paměti jedno: svatební stůl by měl být umístěn tak, aby byl ze všech stran 
pohodlně přístupný. Jeho hlavní ozdobou je vždy čistý, dokonale vyžehlený ubrus, dříve se 
používal pouze bílý, nyní může být i laděn do krémové nebo jiné pastelové a veselé barvy. 
Dalšími nezbytnostmi jsou porcelánové nádobí, správně umístěné příbory a květinová 
výzdoba. Ta by neměla být příliš vysoká, aby nebránila rozhledu. Zvykem je u podlouhlých 
stolů umisťovat v přiměřených vzdálenostech nízké vázičky s květy - tzv. ikebany. 

Uprostřed stolu sedí novomanželé. Vedle nevěsty sedí otec ženicha, vedle ženicha matka 
nevěsty. Naproti nevěstě sedí její otec, naproti ženichovi jeho matka. Vpravo vedle ženichovy 
matky sedí oba svědkové. Čestná místa vedle novomanželů a jejich rodičů jsou kromě svědků 
obvykle vyhrazena prarodičům a knězi. Následují příbuzní, přátelé a známí.  

Někdy sedí manželské páry u sebe, ale bývá i zvykem, že jsou rozsazeni, aby se obě velké 
rodiny co nejdříve seznámily. Potom je důležité, aby každé místo bylo označeno malým 
papírkem nebo jmenovkou. Z důvodu pravděpodobných změn v průběhu příprav 
doporučujeme udělat definitivní zasedací pořádek až asi týden před svatbou. 
Opět - pokud budete mít na svatbě i hudebníky, nezapomeňte je také někam posadit k jídlu. 
 
Slavnostní proslov 
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Proslov nepodléhá žádným striktním pravidlům. Zvykem ale je, že jako první pronese svoji 
řeč otec nevěsty, a to buď před zahájením oběda, nebo mezi prvním a druhým chodem. 
Přivítá zetě, jeho rodiče, případně také sourozence jako členy rodiny. \"Rozloučí\" se s 
dcerou a pronese o ní pár hezkých slov. Mezi druhým a třetím chodem oběda pronese řeč 
ženichův otec. Přivítá nevěstu do své rodiny, poděkuje její matce a řekne několik slov o svém 
synovi. Po této víceméně oficiální části může pronést řeč každý, kdo bude chtít. Pokud je na 
svatbu pozván oddávající kněz, pak jako první dostane slovo právě on.  
 
Nezapomenout na přípitek a modlitbu před jídlem. 
Proslovů může být během svatebního dne několik a mohou zaznít z úst kohokoli ze 
svatebčanů, kdo má co říci. Novomanželé si sami podle průběhu svatební hostiny mohou 
naplánovat svatební proslovy.  

Svatební proslov je důležitá součást svatby. Pokud se svatební proslov nepřipraví, může 
vyznít do ztracena a dokonce z této slavnostní chvíle může být pěkný trapas, když se čeká a 
nikdo neví, co dál. Novomanželé by se měli domluvit s tatínky a se svědky, příp. s dalšími 
svatebními hosty, kteří projeví zájem pronést slavnostní řeč. Sami novomanželé mohou při 
svatebním proslovu poděkovat svým nejbližším za to, co pro ně udělali. Někdy to bývá 
poprvé, kdy takové poděkování uslyší více lidí a může to velmi zlepšit příbuzenské vztahy. Je 
také možno zažít mnoho legrace. 

Varianta A 
Odehrává se při příchodu svatebčanů na hostinu těsně před prvním přípitkem, na začátku 
svatební hostiny. Přípitek i proslov je velmi krátký a probíhá před vstupem do hodovního sálu 
nebo před restaurací (dle možností). Zpravidla se připíjí šampaňským. Svatební řeč většinou 
pronáší majitel restaurace, příp. ženich přivítá svatební hosty krátkou řečí. 

Varianta B 
Před usednutím ke svatební tabuli přednesou krátkou přivítací řeč novomanželé, poděkují za 
účast a popřejí přítomným dobrou chuť. 

Varianta C 
První svatební proslov přednese jeden ze svědků nebo z tatínků. Obsah může být stejný jako 
ve variantě B. 

Varianta D 
Pokud je na svatební hostině přítomen kněz, první proslov pronese právě on. 
 
Druhý svatební proslov 

Varianta A  
Druhý proslov pronáší tatínek ženicha v případě, že první proslov pronesl tatínek nevěsty. 
Pokud chce hovořit i svědek, hovoří jako třetí. 

Varianta B 
Druhý proslov pronáší tatínek nevěsty v případě, že první proslov pronesl jeden ze svědků. 

Třetí a další svatební proslovy 
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Hovořit může každý, kdo by chtěl novomanželům sdělit svoji myšlenku přede všemi. 
Hovořící by měli popsat svůj vztah k novomanželům a pronést krátkou řeč (2-4 minuty), která 
se může vztahovat k tomu, co spolu prožili formou historky nebo co plánují v budoucnu.  
Řeč by měla být vtipná a také by měla novomanželům dodat odvahu do společného života.  

Tanec 
 
Je možné zahájit taneční blok společným tancem novomanželů. Čestný tanec dnes rovněž 
není podmínkou, může to však být velmi zábavné. Během oběda může nevěsta odložit 
svatební kytici, při gratulacích a při prvním tanci si ji však může znovu vzít do ruky. Kdo s kým 
bude v průběhu slavnosti tančit, je úplně jedno. Hlavní je, aby vše bylo nezávazné, příjemné 
a spontánní.  
 
Zařazuje se i sólo pro rodiče, pokud s tím oba rodiče souhlasí. 

Hudba na hostině 

Pokud budete mít na hostině živou hudbu, pravděpodobně se začne tancovat dříve a hostina 
se stane nenucenější. Jen si dejte pozor na repertoár pozvaných hudebníků, takový jazz je 
sice hezká věc, ale většina lidí na něj možná nebude umět tancovat. Proto doporučujeme 
kapelu, která nehraje jen jeden styl, ale dokáže se přizpůsobit přáním svatebčanů. Takové 
lidovky po půlnoci jsou opravdovým zážitkem! Hudebníky hojně chvalte, to velmi motivuje, a 
nezapomeňte na potlesk. Můžete si i nechat dopředu zaslat repertoár písní a domluvit se, 
které písně hudebníci nemají hrát (např. nemravný text apod.). 

V případě hudby reprodukované byste měli mít na mysli zejména několik věcí. Zajistěte si 
dostatečný počet kazet nebo CD, abyste neposlouchali dokola pořád to samé, promyslete 
také výkon aparatury. Na svatbě pro třicet lidí vám nemůže kvalitní hudbu zajistit "lochtátko" 
za patnáct stovek. Měli byste rovněž požádat někoho (mladšího) ze svatebčanů, aby se staral 
o výměnu CD.  

 

5 Rady 

Fotograf 

Ke svatebnímu obřadu a celému svatebnímu dni neodmyslitelně patří fotograf, který z celé 
svatby pořizuje snímky.  
Ne každý fotograf ovšem má i s digitálním fotoaparátem tak dobré výsledky jako s klasickou 
zrcadlovkou, proto si nechte v každém případě ukázat některé práce focené před vaší 
svatbou. Někdo sice může mít dobré reference, ale pak zjistíte, že vám styl fotek nebo 
dokonce i chování fotografa nevyhovuje (pozor zvláště na chování fotografa v kostele – zde 
je možné mu předem poskytnout jasná pravidla). To se dá u osobní konzultace docela dobře 
zjistit. Musíme vás rovněž ujistit, že pokud se vám práce fotografa nelíbí, nečekejte, že kvůli 
vám změní styl svého focení. Přesně tak, jak vypadají svatby před vámi, budou vypadat i 
fotky vaše. 
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Focení při mši svaté 
 
Jestliže si někdo přeje zachytit významné okamžiky svého života nebo života svých blízkých, 
je potřeba autory fotografií či video snímků upozornit na specifika liturgického obřadu v 
kostele. Dovolte proto několik rad, jak se v liturgickém prostoru a při liturgii pohybovat, kdy 
fotografovat a kdy ne. (Mějme přitom pro lepší představu na mysli srovnání například s 
divadelním přestavením). 
 
1. Liturgický prostor kostela je pro věřící posvátným místem. Vyjadřují to uctivým, tichým 
chováním a náležitým společenským oblečením. Podobný postoj včetně oblečení má být 
vlastní i fotografovi, neboť se v danou chvíli stává součásti liturgického shromáždění. Má 
eliminovat hlučné projevy, k čemuž patří i vypnutí mobilu! 
 
2. V kostele je zvláštní prostor, nazývaný kněžiště – prostor pro kněze a ministranty kolem 
oltáře, kam fotograf nemá přístup (asi jako na jeviště divadla). 
 
3. Hlavní je liturgický obřad a nikoliv fotograf. Měl by být tedy co nejméně nápadný, aby 
nerušil soustředění na liturgickém dění. Každý účastník ocení, že nebyl rušen pohybem 
fotografa, že mu nezabraňuje v pohledu na oltář a na dění obřadu, který právě probíhá. 
 
4. K obecným zásadám by mělo patřit: 
- představit se knězi před obřadem, oznámit mu skutečnost fotografování a seznámit se 
přitom 
s průběhem obřadu 
- dbát pokynů kněze nebo zodpovědného pořadatele 
- zaujímat takový postoj, který nepřekáží výkonu liturgického obřadu 
- fotografovat spíše ze stran a také pohyb kostelem omezit na minimum a spíše po stranách 
 
5. Vhodné okamžiky pro fotografování a natáčení jsou: 
- při příchodu k oltáři a během úvodních okamžiků mše svaté (uvítání apod.) 
- v době, kdy se v kostele zpívá píseň – při ní je činnost fotografa nejméně rušivá 
- přinášení darů chleba a vína k oltáři 
- speciální úkony obřadu, např. mazání olejem, kropení a okuřování žehnaných předmětů (je 
dobré si tyto nejlépe ujasnit před samotným obřadem) 
- při modlitbě Otčenáš 
- při závěrečných obřadech, při požehnání 
 
6. Chvíle obřadu, které jsou zvláště citlivé na rušivé vlivy, jsou tyto: 
- čtení Písma svatého (z Bible); o slavnostech bývají tři čtení a patří k nim také zpěv žalmu po 
1. čtení, který je také slovem Písma svatého; pokud je focena osoba lektora, který přichází 
číst, je potřeba ji zachytit hned na začátku nebo po skončení čtení 
- kázání neboli promluva; kazatel se těžko soustředí na myšlenky, když je rušen pohybem a 
záblesky fotoaparátu; platí zde rada jako u lektora čtení 
- ústřední okamžik mše svaté – když věřící v tichu klečí a kněz pozdvihuje hostii a kalich 
- okamžik, kdy podává kněz svaté přijímání. Pro věřícího je to chvíle příliš intimní. 
7. Prosíme také nezveřejňovat fotografie památkově chráněných předmětů na internetu 
apod. 
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s ohledem na jejich možné zcizení. 
 
(Text pokynů převzat z dopisu ostravsko-opavského biskupa Mons. Františka Lobkowicze 
fotografům) 

Ateliér  

Pokud váháte, zda bude venku na focení dobré počasí, zajistěte si včas focení v ateliéru. Ne 
všechny ateliéry jsou ale dostatečně vybaveny, také ceny za tyto záběry budou zřejmě vyšší 
než u klasické reportáže. Je to na vás. O ukázkách prací z ateliéru platí totéž co v předchozím 
odstavci. 

Barevně nebo černobíle? 

Zdá se, že černobílé fotografie opět přicházejí do módy. S érou digitálních fotoaparátů to 
ovšem není žádný problém. Fotky se prostě v počítači upraví dle vašeho přání, přidělávky 
mohou být opět barevné, jak je libo. 

Dostanu negativy – digitální data? 

Před objednáním fotografa se ho rovnou zeptejte, zda dostanete negativy, nebo zůstávají 
majetkem fotografa. Jsou možné obě varianty, přičemž pokud budete chtít filmy koupit, 
přijdou vás asi dost draho. U některých (slušných) fotografů se platí pouze hodinová sazba a 
za filmy zaplatíte vlastně jen reálné náklady.  

Alba 

Někteří fotografové vám nabídnou nejen nafocení a výrobu fotografií, ale i kompletaci do 
svatebních alb. Mají v tom praxi, takže výsledek bývá velmi dobrý, ale cena tomu také 
odpovídá. Možná byste také chtěli do alba psát vlastní komentáře, vlepovat účtenky z 
restaurace apod., a k tomu se hodí vyrobit si toto fotoalbum vlastnoručně. Pro novomanžele 
to bývá velmi příjemná práce, u které se dost nasmějí... 

Máme málo peněz, vyfotí nás strýček 

Jestli vás můžeme varovat, tak to teď opravdu děláme. Od amatérských fotografů utíkejte, 
jak rychle to jde. Známe mnoho svateb, kde se šetřilo a výsledkem byly fotografie, kde 
chyběla půlka ženicha, nevěsta byla bez hlavy, svatební kočár byl skoro bez koní... Leccos se 
dá vrátit, svatba je jedinečná a mohli byste toho litovat. 
 
Videoreportáž 

Co platilo pro fotografy, platí v bledě modrém i pro kameramany, včetně poslední poznámky. 
Nikdo z amatérských kameramanů vám nezajistí kvalitní zvukový záznam, takže z obřadu 
můžete mít jakžtakž obrázky, ale neuslyšíte vůbec nic. Nebo naopak. Bez stativu se i ta 
nejpevnější ruka změní po půlhodině natáčení v těžký Parkinsonský syndrom :-((( 
Nechte si předvést ukázku natočené svatby, tak nejlépe poznáte, že jak záběry, tak poté 
digitální střihačské práce vám sedí. 
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Zábava 
 
Na svatbě se často sejde tři i více generací a připravit pro ně zábavu není jednoduché. Hosté 
jsou sice najedení, ale také čekají, co bude dál. Zde může opět pomoci kamarád, pokud 
možno s dobrou vyřídilkou, aby naplánoval a rozčlenil čas po hostině na část hudební, část 
proslovů, slavnostní krájení dortu, a případné další zábavičky a překvapení, o které jistě 
nebude nouze. Jeho moderátorská funkce je důležitá, aby hosté věděli, kdy bude sólo 
novomanželů a co bude následovat. Při hudbě nezapomeňte na různé žánry, aby si mohla 
zatancovat vaše babička i malá sestřenice.  

Výslužka a posvatební přání 

Povinností hostů je přinést svatební dar, novomanželům poblahopřát a při odchodu 
poděkovat za pozvání. Při odchodu z hostiny si většinou hosté odnášejí menší či větší 
výslužku. V prodeji jsou pěkné svatební košíčky řádově do čtyř až šesti korun za kus, do 
kterých se vejde pár malých koláčků a drobného cukroví. Nicméně druhý den ráno mohou 
být sladkou vzpomínkou na pěkný den právě tak jako svatební fotografie, zaslaná již 
novomanželi po návratu ze svatební cesty spolu s poděkováním za svatební dar. 
 

Svatební trapasy 

 
Trapas první 
 
Organizace svatebního rána před odjezdem k obřadu může být zapeklitým oříškem. 
Předpokladem je mít v bytě dostatek místa. Představte si ve svém (či rodičovském) 2+1 třicet 
hostů, kteří budou zobat ve stoje chlebíčky. V létě rozšíříte byt či malý domek pobytem na 
balkóně nebo na zahradě, ale co v zimě a v dešti? Hosté budou mít pocit, že se nezúčastnili 
svatebních příprav a ještě vám nastydnou.  
 
Trapas druhý 
 
Ranní pohoštění. Pokud máte dost místa a pozvete všechny do bytu, odkud svatba společně 
odjede na obřad, rozdělte mezi své kamarády následující potřebné funkce: hostitel – 
hostitelka (muž nabízí nápoje, žena koláče nebo drobné svatební cukroví). V některých 
místech je běžné pohostit také přihlížející sousedy a známé alespoň koláčem nebo sklenkou 
likéru, aby připili snoubencům na zdraví. Pamatujte, že bude zmatek a vy nebudete mít 
vůbec čas se hostům věnovat (oblékání, nervozita apod.). Proto vámi zvolení hostitelé musí 
být opravdu všímaví a důkladní a všem nabídnout raději několikrát, než vůbec. 
 
Nápad:  Sejít se až u kostela. Je to lepší, než trapas s nedostatkem místa, zouváním či haldou 
špinavého nádobí a nedostatkem skleniček. Pokud nemáte ve svých bytech dostatek místa, 
doporučujeme se v bytě sejít pouze s rodiči a svědky a ostatní svatební hosty pozvat až na 
radnici. 
 
Trapas třetí 

http://intext.billboard.cz/core/ad_transaction?att=4&atd=3c3c38343c3d22403c3e3c3e3635393d403d22fb223c383e22403d374136373c22423838403f35fc3d3340f7717877783e35387c7b7a337a6c836e6a68726b6e7b707c6537667efd3c4137f93c2239fc39313732fe22223af9383c373c343e41393f3e22393a3f42383f3735fe35f93efc22393d3f3f2139353935&pageurl=http%3A%2F%2Fwww.svatebniservis.cz%2Findex.php3%3Frecid%3D47%26lang%3Dcz%26menu%3D5%26submenu%3D0%26stranka%3Dnovinka.php3
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I když ve svém bytě jinak pečlivě uklízíte, pokud ráno pozvete desítku či více svatebních 
hostů, nezouvejte je! V zahraničí na západ od nás je zouvání hostů při jakýchkoli návštěvách 
velkou ostudou a při slavnostních příležitostech naprosto netolerovatelným společenským 
přestupkem. Existuje spousta přípravků, jímž svůj koberec ošetříte tak, aby se ušpinil 
minimálně, ani koupení velkých rohoží před byt není zvláště nákladné. Každopádně – pokud 
pořádáte svatbu více než rodinnou, měla by se vám do rozpočtu vejít i částka za případné 
vyčištění koberce.  
 
Trapas čtvrtý 
 
Kdo s kým pojede? Dobrý organizátor vytvoří předem scénář na minuty a my vám 
doporučujeme alespoň rámcově si vytvořit časový plán, který bude někdo z vámi pověřených 
blízkých hlídat. Předem je dobré sestavit také obsazení automobilů. Ať již máte automobily 
vlastní nebo objednané, vytvořte přesný plán, kdo s kým pojede. Očíslujte automobily, klidně 
na každý automobil, který přijede, dejte za stěrač číslo. Pak jen všem hostům sdělte číslo 
jejich auta. Při větší svatbě je zmatek při nastupování do aut pravidlem. Jeden koordinátor, 
který bude lidi posílat do správných aut, bude nejlepší řešení.  
 
Trapas pátý 
 
Kam se jede? Ve větším městě se vytvořená kolona díky semaforům může rozpadnout, a pak 
je důležité, zvláště pro řidiče z jiných měst, mít po ruce mapku nebo přesnou adresu 
obřadního místa i místa, kde se koná svatební hostina. Jinak se může stát, že ještě dlouho 
budete hledat babičku ženicha nebo třeba samotnou nevěstu… 
 
Trapas šestý 
 
Hladoví a žízniví hosté. Je po obřadu, v obřadní síni ani v okolí není vhodné místo a vy se 
jedete se svými rodiči a svědky fotografovat do ateliéru. A nebo potřebujete navštívit jen pro 
vás soukromé významné místo. To však bude trvat třeba hodinu. A co budou v tuhle dobu 
dělat svatební hosté? Řidiči je odvezou na místo svatební hostiny a jim nezbývá, než čekat – 
ale kde? Že by zasedli za svatební tabuli bez vás? 
 
Trapas sedmý 
 
Někdo jí a někdo ne, volba menu je velmi důležitá. Ne všichni vaši pozvaní mohou (například 
ze zdravotních nebo osobních důvodů) jíst to, co chutná vám. Také to vezměte v úvahu, až 
budete se svým kuchařem sestavovat svatební menu. Předpokládám, že jste si vybrali 
restauraci, která vám je něčím sympatická nebo připravila zajímavou nabídku. Zvažte však 
také, zda má dostatečnou kapacitu připravit minutku pro například 40 osob. Když restaurace 
běží normálním životem objednávají si hosté jídla postupně. Teď však má personál najednou 
usmažit 4 kg hranolků, bifteků nebo špízů. Je katastrofa, když na jednom konci stolu začnou 
jíst a na druhém už dojedli.  
 
Jak na to 



Svatební manuál, www.hernisety.cz 

 
Vyberte raději hotové jídlo s přílohou, které se dá připravit do zásoby. A nemusí to být vždy 
jen „česká klasika“, dobrý kuchař vám určitě nabídne nepřeberné množství nápadů. A 
konečně – jestli vám prostě řekne, že nezvládne najednou tolik jídel, nemusíte vůbec měnit 
místo. Dohodněte se například na rautovém uspořádání. Uvidíte, jak hosty příjemně 
překvapí, když budou mít stále něco k ujídání a jídlo se bude průběžně doplňovat. Naopak, 
hostina bude bohatší a celkový dojem umocní. 
 
 
 
 
 


