
Ceník svatebních tiskovin a jiných doplňků 

PLATNÝ PRO ROK 2019 

 

Svatební oznámení 

Jednoduchá kartička 

Rozměr A6 (10,5x14,8 cm) 

- Barevný tisk 33 Kč 

- Černobílý tisk 27 Kč 

Rozměr 13,5x13,5 cm 

- Barevný tisk 33 Kč 

- Černobílý tisk 27 Kč 

Rozměr 10x10 cm 

- Barevný tisk 30 Kč 

- Černobílý tisk 25 Kč 

 

Podlepené oznámení (bílým či kraftovým papírem) 

Rozměr A6 (10,5x14,8 cm) 

- Barevný tisk 35 Kč 

- Černobílý tisk 29 Kč 

Rozměr 13,5x13,5 cm 

- Barevný tisk 35 Kč 

- Černobílý tisk 29 Kč 

Rozměr 10x10 cm 

- Barevný tisk 32 Kč 

- Černobílý tisk 27 Kč 

Podlepení jiným papírem je také možné, cena záleží na typu zvoleného papíru. 

Otevírací oznámení  

Cena je různá, záleží, zda budou uvnitř 2 nebo 3 strany, zda bude přes oznámení 

přebal, pokud ano, tak zda papírový, jen provázek nebo krajka apod. Cenu Vám ráda 

napíši na dotaz. Níže jsou ukázky včetně ceny. 

 

Tisknu na kvalitní papíry vysoké gramáže, uvedené ceny platí pro následující papíry: 

- Bilý hlazený papír 250g/m2 

- Kraftový (hnědý přírodní papír) 270g/m2 



- Smetanový strukturovaný papír  

- Bílý strukturovaný papír 

Mohu tisknout i na jiné papíry, ale ty by byly za příplatek, záleží, jaké byste si vybrali. 

Veškeré texty a font (typ písma) upravím podle vašeho přání. 

Pokud budu vytvářet návrh, který nemám v nabídce (podle vašeho popisu či fotky), vyžaduji zálohu 300 Kč, 
kterou v případě realizace strhnu z celkové ceny.  

Po zaslání všech potřebných informací (vzor, rozměr, texty, barvy) vám pošlu do 5 pracovních dní návrh/y 
v pdf ke schválení. Jakmile schválíte návrh/y, pošlu Vám podklady k platbě, předem vyžaduji 50% z celkové 
ceny. Po obdržení zálohy odesílám do tisku. Jakmile mám hotovo, posílám fotky kompletní objednávky a pokud 
je vše v pořádku, vyžaduji doplacení celkové ceny.  Objednávka je kompletní nejdéle do 14 dnů po 
obdržení zálohy. Pokud by např. z důvodu nedostatku materiálu neměla být dodržena tato dodací lhůta, 
včas vás informuji.  

Ve stejném designu jako svatební oznámení můžete objednat i další tiskoviny: 

Pozvánka ke stolu: rozměr 6x8 cm (lze upravit), cena pozvánky bez podlepení je 8 Kč, s podlepením (bílým 

či kraftovým papírem) 10 Kč, s podlepením jiným papírem se cena odvíjí od typu papíru. Pozvánku lze také 
udělat jako pozvání k rautu / na svatební party atd. 

Kartička svatební dary: rozměr 8x8 cm (lze upravit), cena kartičky bez podlepení je 10 Kč, s podlepením 

(bílým či kraftovým papírem) 13 Kč, s podlepením jiným papírem se cena odvíjí od typu papíru.  

Jmenovky: typ stříška – rozměr 8x12 cm (lze upravit), pouze jeden typ papíru 12 Kč, základ jeden papír, 

jméno tištěné na jiném papíře 15 Kč, typ kartička – rozměr 6x8 cm (lze upravit) je za 12 Kč. Jiné tvary 
(například kolečko s dírkou, srdíčko, šestiúhelník apod.) jsou možné po domluvě. 

Svatební menu: rozměry 10x18 cm (lze upravit), cena menu bez podlepení je 17 Kč, s podlepením (bílým či 

kraftovým papírem) 22 Kč, s podlepením jiným papírem se cena odvíjí od typu papíru.  

Vsadka do obálky: do obálky přidám vsadku s potiskem v designu oznámení – od 7 Kč 

Harmonogram: cena rozměru A4 začíná od 50 Kč, rozměru A3 od 70 Kč, jsou možné i větší rozměry, tisk 

provádím jen u plzeňských objednávek, u jiných zasílám jen návrh a tisk si zákaznice zajistí samy.  

Zasedací pořádek: cena rozměru A4 začíná od 50 Kč, rozměru A3 od 70 Kč. Jsou možné i větší rozměry, 

jejich tisk provádím jen u plzeňských objednávek, u jiných zasílám jen návrh a tisk si zákaznice zajistí samy. 

Tak šel čas: cena rozměru A4 začíná od 50 Kč, rozměru A3 od 70 Kč. Jsou možné i větší rozměry, jejich tisk 

provádím jen u plzeňských objednávek, u jiných zasílám jen návrh a tisk si zákaznice zajistí samy. 

Kapesníky na slzy štěstí: cena kapesníčků začíná od 10 Kč/ks, se zdobením (břízové srdíčko apod.) od 15 

Kč. 

Vývazky: cena vývazků začíná od 12 Kč 

Cedule: „Sladký bar“, „Svatba“, „Obřad“ atd. cena záleží na rozměru, např. A5 začíná od 40 Kč, A4 od 50 Kč 

atd. 

Dále je možné objednat rady do manželství, informativní kartičky (dresscode / příjezdy / adresy apod.), etikety 
na lahve, samolepky, rsvp, svatební knihu, prskavky, krabičky na výslužky atd. Ceny jsou na dotaz. 

 



Texty na svatební tiskoviny 

Tyto texty slouží jen jako inspirace, můžete si zvolit libovolný text podle vašeho přání 

Texty na svatební oznámení 

Milujeme. Bereme. 

... chtějí všem na vědomí dát, že se budou z lásky brát. 

... se budou z lásky brát 

Řekneme si své ANO... 

Vyslovíme své společné „Ano“ 

... si konečně řeknou své ano 

... navždy spojí svá srdce 

... spojí svá srdce 

Spojíme naše srdce 

Proměníme naši lásku v manželství 

S radostí oznamujeme, že se konečně vezmeme! 

Drahá rodino, milí kamarádi a duše spřízněné, oznamujeme vám, že se vezmeme. 

Oznamují celému světu 

jednu krásnou a prostou větu 

„Budeme se brát.“ 

Citáty a motta 

Láska je, když se podíváš někomu do očí a vidíš v nich jeho srdce. 

Jsme dva, dva na všechno. Na lásku, na život, na boj i bolest, na hodiny štěstí. Dva na výhry i prohry, na život 

a na smrt – dva! 

Chceme dál společně žít, milovat se a ctít. 

Pro celý svět nemusíš znamenat nic, ale pro mne znamenáš celý svět. 

 

Texty na pozvánky ke stolu / na raut / na svatební party 

Srdečně zveme ke svatebnímu stolu (doporučuji – neřešíte, zda zvete 1 osobou nebo více osob) 

Srdečně Vás/Tě zveme ke svatebnímu stolu. 

Pozvánka na svatební party od XX:XX v restauraci XXX 

Texty na kartičky se svatebními dary 

„Svatebčané naši milí, dovolte nám prosbičku, 

raději než věcné dary, naplňte nám kasičku. 

Mnohokrát Vám děkujeme za každičký halíř, 

stokrát lepší než nést domů stodesátý talíř.“ 

 



„Nelamte si hlavu nad svatebním darem, 

stejně by zatím zůstal ležet ladem, 

pomozte raději finančním příspěvkem, 

ať brzy se těšíme vlastním bytečkem.“ 

 

„Svatební dary přijímáme v hotovosti v jakékoliv výši.“ 

 

„Potíže se svatebními dary za Vás hravě vyřeší Němcová nebo Masaryk.“ 

 

„Místo svatebního daru budeme rádi za cokoliv, co se vejde do obálky.“ 


