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Koordinátor – profesionál
z oboru

Možná díky americkým fi lmům, kde se můžeme dívat na opu-
lentní hostiny, bohaté květinové výzdoby, orchestry a hlavně 
na přítomnost svatebního koordinátora, který má vše na sta-
rosti, vznikl mezi lidmi názor, že na služby svatebního koordi-
nátora mají jen bohatí lidé. 
Pravdou však je, že tyto služby si může dovolit opravdu kaž-
dý. Záleží jen na vás, jak velkou a nákladnou svatbu chystáte 
a je jen na vás, zda si vše dokážete zařídit sami. Jste-li však 
pracovně vytíženi, je služba svatebního koordinátora nutností. 
Bez ní byste svou svatbu dohromady nikdy nedali. 
Právě tyto odpovědi vám mohou být nápovědou a řešením, 
kdo se o naší svatbu postará a kdo jí zařídí.
Svatební koordinátor by měl být v první pádě vaším velkým 
pomocníkem. Měl by z vás sejmout břímě starostí a stresu. 
Měl by to být on (ať muž či žena), kdo bude sledovat všechny 
dodavatele a kdo se postará o všechny služby, které v den 
svatby musí bezchybně fungovat. 
Jeho velkou výhodou je, že zná ze svatebního oboru  hodně 
profesionálů. Ty vám jistě rád doporučí hlavně proto, že jsou 
vyzkoušení a prověření. Pokud je váš koordinátor také pro-
fesionálem, jistě vám nebude své vyzkoušené  dodavatele 

 vnucovat, ale bude umět operativně zapojit i vaše známé 
(např. fl oristy).
Nejvíce by vám však měl pomoci ve svatební den. Jen si 
příkladně zkuste představit, že během česání přivezou kvě-
tiny. Florista je bude chtít předat vám a vy jste zrovna v po-
lovině „výroby“ svatebního účesu. Kadeřnice musí přestat, 
vy vstanete a jdete přebrat květiny a zkontrolovat, zda jsou 
dle  objednávky všechny. Za půl hodiny přijede cukrář a pak 
 přijede svatební limuzína. A takto bychom mohli pokračo-
vat dál. Jenže na svatební účes a líčení potřebujete čas, klid 
a pohodu. 
Právě tyto úkony svatebního koordinátora, jsou vcelku neo-
cenitelné. Ideální, by mělo být, že o příjezdu dodavatelů by 
nevěsta neměla vůbec vědět. Samozřejmě nadsázkou řečeno. 
Ano, můžete požádat někoho ze svých přátel či někoho z ro-
diny, ale jste si jistí, že chtějí ve svatební den pracovat? Neby-
lo by lepší, kdyby si vše spolu s vámi hezky užili?
Práci svatebního koordinátora lze tedy jen doporučit. Budou 
to nejlépe investované peníze a vám ubyde mnoho starostí. 
Svůj velký den si pak můžete bezstarostně a hlavně v klidu 
a pohodě prožít.


