
Statek Starý Týn
Inspirace, tipy a rady pro 

dokonalou svatbu
Svatba je obvykle jednou za život a určitě si i vy přejete, 
aby během ní všechno šlapalo jako na drátkách. Proto jsme 
pro vás připravili několik šikovných rad a tipů, které vám 
předáváme z vlastních zkušeností i ze zkušeností hostů 
našeho Statku Starý Týn.
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Dekorace pomůžou, 
cedule nasměrují. 
A jsou v ceně
Každý detail a každá drobnost může udělat z obyčejné 
svatby tu nejlepší. Proto vám v ceně pronájmu nabízíme 
i dekorace, cedulky a směrovky, které doladí svatební 
styl a vy je nemusíte připočítávat ke svatebnímu 
rozpočtu – zase o starost méně. 
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Skleněné dózy, vázy, 
lucerny a svícny 
pro navození atmosféry  

Ne nadarmo se říká, že v detailu je krása. Proto 

pro vás máme připravené vázy a velké sklenice 

pro svatební květiny. Lucerny a svícny zase rozsvítí 

večer a dokážou podpořit příjemnou večerní náladu. 

Skleněné dózy a podnosy využijete pro „sweet bar“ 

na různé laskominy, po kterých během dne sáhnou 

nejenom děti. 

Dřevo k rustikální svatbě neodmyslitelně patří  

Na Statku nechybí ani dřevěné bedýnky, srdce a nábytek. 

Vaši rustikální svatbu snů si tak vyzdobíte k obrazu 
svému. Před masivním vintage stolkem na obřad zazní 

vaše „ano“, do dřevěné truhly hosté naskládají 

svatební dary a u skříně pro „sweet bar“ strávíte 

spoustu chvil, když vás večer chytne mlsná.

Krajka, juta, satén i papír 
doladí rustikální svatbu      

Každá nevěsta chce, aby celá svatba byla perfektní. 

Máte možnost realizovat své nápady a být kreativní, 

protože v naší „svatební výbavičce“ najdete velké 

množství saténových, krajkových i šifonových stuh. 

Vaší fantazii se meze nekladou: krajkovými 

girlandami zjemníte zdi nebo terasu, jutovými 

běhouny vyzdobíte stoly… Je to jenom na vás. 

Cedulky a směrovky ukážou cíl 

Jak se dostanu k baru? Kam si můžu odskočit? Kde si dám něco 

dobrého na zub?

Věřte, že když svatebčany navedete a napovíte jim, 

kde co najdou, výrazně si ušetříte práci při organizaci 
i během veselky. Zdobné svatební cedulky a směrovky 

hostům jasně řeknou, kam se mají vydat a jaké mají možnosti. 
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Užiteční a prověření 
dodavatelé, kteří doladí 
celkový zážitek
Víme, že vybrat si z moře dodavatelů zabere spousty času 
a úsilí. Rádi se s vámi podělíme o kontakty, které se nám 
při svatbách na Statku Starý Týn osvědčily:

Aranžérka   

Na vyžádání vám předáme kontakt na aranžérku, 

která si poradí s květinami a vyladěním svatebních 

dekorací v prostoru.
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Datum svatby  

Nejdříve si udělejte alespoň orientační představu, 

jaký termín by vám nejvíce vyhovoval. Začněte ročním 

obdobím, pak si vyberte měsíc a nakonec popřemýšlejte 

o konkrétním dni. 

Ideální je mít více možností v záloze, protože vám 

pod nohama může přistát nějaký klacek: Vaše vysněné místo 

vyfoukl někdo jiný, důležitý člen rodiny či svědek nemůže… 

Je lepší být připraveni na všechno. 

Rozpočet  

Kolik peněz si můžete dovolit do svatby vložit? Jaký je váš 

strop? Doporučujeme začít s malým průzkumem cen 

klíčových věcí, jako je místo svatby, fotograf, dort, catering…

Dovedete si lépe představit ceny, přizpůsobíte tomu třeba 

i počet hostů a celkově se vám bude rozpočet snáze stanovovat. 

Počet hostů  

Promyslete si, jak velkou chcete mít svatbu. Počet hostů 

má obrovský vliv na výběr vhodného místa na svatbu 

i na svatební rozpočet (ať už se jedná např. o catering 

nebo počet vytištěných pozvánek).

Místo na svatbu  

O dobrá místa na svatbu v nejlepších termínech je boj. 

Proto si jej rezervujte včas, ať máte klid. Lokalita je totiž 

jednou z nejdůležitějších věcí, které dělají svatbu svatbou. 
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Na co si dát 
na začátku pozor
Vaše spřízněná duše udělala velký krok a požádala 
vás o ruku. Rozhodli jste se vydat společně vstříc 
budoucnosti. Před sebou máte váš velký den! Jak 
ale začít, abyste si všechno do detailu naplánovali?



Ubytování  

Ne všechna místa poskytují dostatečnou kapacitu 

ubytování, nebo ho nenabízejí vůbec. 

Ideální je najít si nejbližší možné ubytování 

a předrezervovat několik míst na spaní. Pokud nechcete, 

aby starost s ubytováním padla na vás, upozorněte svatební 

hosty, ať si včas ubytování zajistí.

Matrika  

Jakmile budete mít rezervované místo na svatbu, 

kontaktujte příslušný úřad a rezervujte 

si místo na matrice. 

Nejednou došlo k situaci, kdy budoucí 

novomanželé měli domluvené místo 

na svatbu, ale starosta či příslušný oddávající 

měl v termínu plně obsazené kapacity nebo 

nabízel v daný den jen ty časy, které budoucím 

novomanželům vůbec nevyhovovaly.

Fotograf 
a kameraman  

Kvalitní fotografové a kameramani bývají 
obsazeni na dlouho dopředu. Jakmile máte 

místo na svatbu a termín svatebního dne, 

kontaktujte je a rezervujte si jejich kapacitu včas.

Svatební hudba  

Pokud si nevystačíte s mixážním pultem 

a reproduktory, buďte aktivní. I DJ či kapely 

mívají na pilno, obzvláště v letních obdobích, kdy 

se se svatebními termíny obvykle roztrhne pytel.
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„Save the date“ aneb 
oznamte termín s předstihem  

Dejte o svém velkém dni vědět s dostatečným 

předstihem. Návrh a tisk svatebních pozvánek zabere 

nějaký čas, a když je vaši hosté najdou ve schránce, 

pro některé už může být pozdě. 

Založte včas událost na Facebooku, napište e-mail, 

nebo oznamte datum svatby během osobního setkání. 

Na svatbě se tak potkáte se všemi, o které stojíte. 

Na osobní pozvánku v papírové formě se i tak budou 

všichni těšit. Zároveň budou mít radost, že se na termín 

mohou připravit a nic jiného v něm neplánovat.
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Pořád máte dost času, 
ale nezapomeňte…
Možná se uklidňujete tím, že do svatby máte 
ještě několik měsíců. Jenže jak se den „D“ 
přibližuje, dny jsou tak nějak kratší, úkoly se 
hromadí a vy se zbytečně stresujete.

Připravte se na svatbu 
s předstihem. Na všechno máte 
dost času, můžete si pohrát i s detaily 
a hlavně budete pořád v klidu. 



Nechte rozlučku se svobodou 
na družičkách či svědcích  

Rozlučka se svobodou patří mezi zvyky, které ke svatbě 

patří. Svatba je sice hlavní událost, ale na loučení 

se svobodou budete taky dlouho vzpomínat. 

Ze zkušenosti vám doporučujeme, abyste si s datem svatby 

včas určili i datum rozlučky. Času je málo, každý den je 

cenný a obzvláště v době letních dovolených by se vám 

mohlo stát, že nepřijdou všichni, nebo nebude volné 

skvělé místo. Je to podobné jako s plánováním svatby.

Ideální je organizaci nechat na svědcích nebo družičkách. 

Domluvte se s organizátorem včas na osobách, 

které na rozlučce se svobodou chcete mít a rezervujte 

klidně půl roku dopředu daný termín v kalendářích všech 

zúčastněných.

Zajistěte si včas 
svatební tiskoviny, 
ať to stojí za to  

Dejte svatebním pozvánkám, jmenovkám, 

menu, svatebnímu programu a dalším 

tiskovinám jednotný styl.
V první řadě vyřešte svatební pozvánky. 

Zajistěte včas grafické zpracování, vyberte 

vhodný papír a nezapomeňte se domluvit 

také s tiskárnou. Na další tiskoviny už máte 

trochu více času, ale zase platí, že čím dříve, 

tím více klidu.

Svatební šaty vybírejte 
přepečlivě  

Výběr svatebních šatů může být docela tvrdý oříšek. 

Nejprve si ujasněte, v jakém stylu si je přejete mít. 

Pro začátek bohatě postačí, když si promyslíte, zda toužíte 

po šatech s bohatou sukní nebo spíše splývavém modelu. 

Doporučujeme poohlédnout se po pár salonech 

a vyzkoušet nejprve několik různých stylů. Může se stát, 

že si budete přát krajku a dlouhé rukávy, ale nakonec 

zjistíte, že vám takový styl jednoduše nesedí. 

Pokud si šaty budete nechávat šít, rozhodně vše řešte 

alespoň půl roku dopředu. Někdy je potřeba i dříve. Vše 

záleží na zvolených dodavatelích. 
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Naplánujte si 
návštěvy u vizážistky 
a kadeřníka  

Podobně jako kameraman nebo fotograf, 

mívají kvalitní kadeřníci nebo vizážisté 

během svatební sezóny brzy plné 

kalendáře. 

Rezervujte si jejich kapacitu a domluvte 

si včas zkoušku, abyste měli případně 

možnost hledat někoho nového. Svůj 

svatební účes a líčení si také ideálně 

na zkoušce vyfoťte, ať se nemusíte složitě 

rozpomínat, co jste měli v plánu.

Svatební dort, 
koláčky a cukroví 
nejdříve ochutnejte  

Pokud se příprav svatebního cukroví 

nechystá ujmout nějaký z členů vaší 

rodiny, hledejte spolehlivé dodavatele. 

Je vhodné zároveň zaplatit tvorbu drobné 

ochutnávky – menší verze svatebního 

dortu, várka koláčků nebo svatebního 

cukroví vám udělá radost ke kávě 

a předejdete nepříjemným překvapením. 



Na snubní prsteny aspoň 
6 týdnů před svatbou  

Zlatnictví dnes najdete téměř v každém malém 

městě. Ne vždy ale budete mít to štěstí, že trefíte 

na velikost prstenu, kterou má zlatnictví přímo v 

obchodě. 

A navíc, pokud na snubní prsteny budete chtít 

cokoliv vyrýt, potřebujete další týdny navíc. Snubní 

prsteny tak řešte nejdéle 6 týdnů před svatbou.

Myslete na všechny hosty 
s dopravou  

Máte obřad na jiném místě, než se bude konat 

oslava? Bydlí vaši hosté v penzionech nebo hotelích 

nedaleko svatebních oslav? 

Předejděte komplikacím během svatebního veselí 

a zajistěte včas dopravu, aby se hosté bez starostí 
dostali všude, kam potřebují. Všichni si svatbu 

užijí a vy máte o starost méně.
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Co promyslet 
v rámci 
svatebního dne?
Váš den se blíží. Během několika málo 
dní spojíte své životy a půjdete ruku 
v ruce vstříc zážitkům.

Máme pro vás několik základních 
tipů, na co se připravit. Vše z vlastní 
zkušenosti. Možná vás překvapí, 
na jaké detaily je vhodné myslet, 
aby svatební den proběhl hladce, 
a vy jste si ho užili do sytosti. 
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Obřad – hudba, přípitek a další 
drobnosti  

Připravte si včas hudbu na svatební obřad a ujistěte se, že ji máte případně 

na čem přehrát, a že na místě je přivedena elektřina pro zapojení zařízení 

(pokud je potřeba). 

Domluvte si jednoho člověka, který zajistí spuštění hudby a postará 

se o případné ztlumení nebo zvýšení hlasitosti.

Zaúkolujte jednoho z vašich svědků, aby se postaral o vaše občanské 

průkazy. Před obřadem se vám bude v hlavě honit spoustu věcí a snadno 

na občanky zapomenete. 

Zvažte, zda po obřadu máte zájem o přípitek a případně zajistěte předem 

jeho organizaci. 

Připravte hostům rýži, bublifuky nebo okvětní lístky. Ocení to. 

Svatební hostina – tradice a pořádek  

Catering se postará o občerstvení. Ujistěte se však, že máte zajištěn talíř 
na rozbití, lopatku a smetáček. Zároveň je vhodné pověřit osobu, která ví, 

kde se nachází a v pravý čas je přinese k vám. 

Mějte rozmyšlený zasedací pořádek s předstihem. Předejdete možným 

nepříjemnostem a hosté se pohodlně usadí např. podle jmenovek na stole. 

Přejeme vám, ať se váš svatební den vydaří na jedničku a naplno si ho 

užijete. Kdybyste potřebovali s čímkoliv poradit, ozvěte se nám.   

Držíme vám palce!
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