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Jak se zorientovat a správně vybrat



SNUBNÍ PRSTENY 
 

Nedílnou součástí dne s velkým D jsou snubní prsteny. Kdy začít s výběrem, nechat 
si vyrobit vlastní model, případně jaký materiál zvolit? I vy si nevíte rady s těmito 
otázkami? Tak čtěte dál… :) 
 

Něco málo ze světa a historie 
 

Snubní prsten se nosí na levém prsteníčku, již staří Egypťané věřili, že levá ruka je spojená se 
srdcem a při výměně prstenů dochází k propojení srdcí. Na prsteníčku začíná akupunkturní dráha 
trojitého zářiče, v překladu plamene života.  
 

Čínští taoisté říkají, že pokud je dráha zablokovaná, člověku chybí láska a chřadne. Proto byste měli 
pečovat o plamen vaší lásky už správným výběrem prstenů.   
 

Zvyk, že i muži začali také nosit snubní prsteny 
se datuje přibližně do poloviny 20. století. Dnes 
je již zcela běžné, že si někteří snoubenci volí 
jiný druh snubního prstenu pro ženu a jiný pro 
muže. Je to proto, že prostě někteří muži 
snubní prsten nosit nebudou a větší investice 
se tak může přesunout do ceny prstenu pro 
nevěstu. Ženich si pak zvolí například levnější 
kroužek nebo méně hodnotný prsten, který má 
pro něj spíše symbolickou hodnotu. 
 



Jak si vybrat?  
 

ROZPOČET 
Jednou z nejdůležitějších otázek, které je potřeba si 
zodpovědět hned na začátku, je rozpočet, který si vyčleníte 
na tuto svatební položku. Záleží samozřejmě na každém 
páru, jakou důležitost přikládá tomuto symbolu manželství.  
Pamatujte však, že snubní prsten je památka,  
 

která vás bude provázet celým zbytkem života. Pokud 
toužíte po propracovaném prstýnku, ale výdaje na svatbu 
vám momentálně nedovolují dopřát si ho, nezoufejte, i do 
jednoduchých prstýnků si časem můžete nechat nasadit 
kamínky, či například vygravírovat datum svatby.   

 
KDY ZAČÍT VYBÍRAT? 
Abyste měli na výběr dostatek času, nejlepší je začít 
minimálně 4 měsíce před svatbou. Neznamená to 
ovšem, že si musíte hned vybrat. Klidně obejděte víc 
klenotníku, ať jste si jistí, že jste zvolili toho pravého. 
Pokud máte svatbu v letních měsících, což je 
nejvytíženější svatební sezóna, doporučuje se začít 
ještě dříve, protože se může lehce stát, že vám vaše 
vysněné prstýnky klenotník nestihne vyrobit či 
upravit.Výroba průměrného snubního prstenu trvá 
cca 4 týdny, avšak záleží na výběru a kapacitních 
možnostech daného klenotnictví. Platí se většinou 
záloha a po jejím složení začíná výroba. 



MATERIÁL  
Mezi stálice patří snubní prsteny ze zlata. Ve 
výrobě jsou nejpoužívanější tři ryzosti zlata. 
9 karátů zn. 333, 14 karátů zn. 585, 18 karátů 
zn. 750. Poté tři barvy žlutá, bílá, červená. 
Ryzost znamená podíl zlata ve slitině. V ČR se 
nejčastěji používá 14 karátů. Jelikož je zlato 
samo o sobě měkké, využívají se slitiny zlata, 
stříbra a mědi, tím se docílí žlutá barva. 
Slitina zlata a niklu, či palladia má za výsledek 
bílé zlato. Různými kombinacemi se dá 
dosáhnou šedá, růžová či červená barva 
prstenu – záleží na přání zákazníka. 
 

Zatím ne zcela běžným, ale čím dál populárnějším se stává palladium, které se vyznačuje vysokou 
tvrdostí, lesklostí a odolností vůči mechanickému opotřebování. Navíc jsou antialergické a jejich 
cena je přibližně o 25 % nižší než u zlatých prstýnků. 
 

Oblibě se těší také stříbrné prsteny, většinou se 
jedná o slitinu mědi nebo palladia, které dodávají 
stříbru potřebnou tvrdost. Jejich výhodou je nižší 
cena. Pokud toužíte po závanu exkluzivity a nemáte 
problém si za ní připlatit, jasnou volbou je platina. 
Platina je lesklá a tím dá krásně vyniknout kamenu, 
který je do ní zasazen. Vyšší cena samozřejmé 
přináší i řadu dalších výhod, zejména vysokou 
odolnost vůči opotřebení a minimální možnost 
alergické reakce na tento kov. 

 



KLENOTNÍK 
Pouze zkušený klenotník vám při výběru poradí se vším, co vás bude zajímat. Ověřte si značku 
nebo jméno klenotníka, které budou zárukou kvality, a kam se budete moci obrátit i v budoucnu v 
případě potřeby úpravy prstenů, opravy nebo čištění.  

BRILIANT vs. ZIRKON 
Zirkon je synteticky vyrobený 
kámen. Je měkký, a proto se časem 
může poškrábat a ztrácí lesk. 
Briliant je vybroušený diamant. 
Diamant je přírodní nerost, který 
se nikdy nepoškrábe a udrží si své 
vlastnosti. Po vytěžení v dole se 
zpracovává broušením do různých 
tvarů (ovál, kapka, srdce a další). 

 
ZÁRUKA 
Snubní prsteny musí být označeny puncem Českého puncovního úřadu podle zákona o 
puncovnictví a zkoušení drahých kovů. Záruční doba je daná zákonem a to 24 měsíců ode dne 
prodeje. Záruka se vztahuje na vady materiálu a prokazatelné výrobní vady. Záruka se nevztahuje 
na mechanické poškození materiálu v důsledku neopatrného zacházení se šperkem (např. 
používání chemikálií, zdeformování, poškrábání povrchové úpravy apod.).  
 

Záruka zaniká při jakémkoli zásahu do výrobku třetí osobou. V případě jakéhokoli problému se 
šperkem (zmenšení, zvětšení, leštění, obnovení rytiny nebo matu apod.) navštivte pouze 
prodejce/výrobce/společnost, kde jste snubní prsteny pořídili.  

 
 



Na co si dát pozor? 
Jak jsme již zmiňovali, snubní prsteny 
s vámi zůstanou celý život, proto 
byste je na ruce neměli ani cítit. 
Výstřední prsteny sice mohou poutat 
hodně pozornosti, nicméně nošení 
už tak pohodlné být nemusí. Vhodné 
je také brát v úvahu manuální 
činnosti, které běžně děláte, aby vám 
prstýnek nepřekážel, případně se 
nepoškodil.  
 

Aby na vaší ruce prsten vyniknul, byl na okrasu a nepřitahoval pozornost na nedostatky, je důležitá 
jeho velikost. Obecně se traduje, že masivnější výrazné prsteny se hodí spíš na štíhlejší ruce a užší 
jemnější prsteny pak na menší ruce s plnějšími prsty.  
 

Při výběru hodně záleží na odstínu vaší pokožky. Jižanským typům s hnědou pokožkou sluší nejvíc 
žluté a růžové zlato, či měděná. Chladnějším severským typům se světlou pokožkou spíše bíle zlato 
a platina. Pro dámy platí, že by měl snubní prsten ladit s ostatními šperky, které běžně nosí. 

 
 
 
 
 
 
 



Jak se starat o snubní prsten? 
• Chraňte prsteny před stykem s čistícími a chemickými přípravky. 
• Odkládejte je při umývání rukou či nanášení krému na ruce. 
• Vyhněte se kontaktu s make-upem, krémy, parfémy a chlórem. 
• Prsten nenoste do sprchy, bazénů ani při uklízení. 

  
Některé společnosti nabízejí doživotní servis. Ten spočívá v možnosti pravidelného čištění, leštění 
i obnově povrchové úpravy prstenů. 
 

Věděli jste, že?  
Snubní prsteny symbolizují svým tvarem to, že manželství trvá věčně, jelikož kruh nikde nekončí 
ani nezačíná. První snubní prsteny byli z konopí a museli se pravidelně měnit. Konopí pak nahradilo 
železo a později zlato jako symbol čistoty. Původně se nosily na ukazováčku, až později na 
prsteníčku, protože se tradovalo že jím prochází tepna ´Vena Amoris´, která vede přímo do srdce.  

 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rady a tipy od Danfil Jewellery 
 

Popovídali jsme si s českým výrobcem snubních prstenů Danfil Jewellery, a od této 
rodinné šperkařské firmy vám přinášíme rady a tipy, jak si vybrat ten pravý snubní prsten.  

 

5 základních věcí, které při výběru snubního prstenu nepodceňujte: 
 

1. MATERIÁL 
Vybírat můžete z mnoha různých materiálů – zlato, stříbro, chirurgická ocel, titan či wolfram. Je ale 
potřeba si předem zjistit jejich výhody a nevýhody. Chirurgická ocel je velmi tvrdá a v případě 
nehody, nebo otoku prstu si budete muset zavolat hasiče, aby prsten rozřízli. Titan je dražší než 
chirurgická ocel. Jeho výhoda je v tom, že je opravdu lehký. Levné prsteny z titanu vypadají hezky, 
ale barevná povrchová úprava nevydrží dlouho. Wolfram je také velmi tvrdý, ale zároveň velmi 
křehký materiál. Proto pokud vyloženě netrváte na jiném materiálu, doporučujeme volit klasiku v 
podobě stříbra nebo zlata. Stříbrné snubní prsteny lze koupit již od 1 000 Kč za pár. Zlaté snubní 
prsteny pak není problém pořídit již od 3 600 Kč. 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. VELIKOST 
Stejně jako při výběru velikosti oblečení nebo 
bot je nutné vybrat správnou velikost prstenu. 
Ideální je navštívit zlatnictví osobně. Mnoho 
mužů však nerado chodí do obchodů. V tomto 
případě doporučujeme využít skvělého 
pomocníka od Danfil Jewellery - multisizer. 
Stačí vyplnit adresu a multisizer vám zdarma 
pošlou do vaší poštovní schránky. Velikost 
prstu si můžete změřit z pohodlí domova.  
 

Toto měření je velmi přesné, je ale potřeba dodržet několik zásad: 
• Po navléknutí proužku ho utáhněte – proužek nesmí jít lehce přetáhnout přes kloub prstu 

zkuste s proužkem na prstu různě pohybovat. 
• Vyzkoušejte si proužek nasadit ráno i večer. 
• Pokud jste po všech doporučených krocích s velikostí spokojeni, tak si opište velikost v 

milimetrech a podle toho zvolte velikost prstenu. 
 

3. ŠÍŘKA A PROFIL 

Nepodceňujte ani šířku a profil snubních prstenů. 
Šířku snubních prstenů ideálně vybírejte podle 
velikosti vašich rukou. Čím větší, tím širší. Ale 
samozřejmě záleží na vašem vkusu, a to platí i pro 
profil snubního prstenu, který může ovlivňovat pocit z 
nošení prstenu.  

 
 
 

https://danfil.cz/snubni-prsteny/cz/jak-vybrat-snubni-prsten/volba-velikosti/


4. KAMENY – DIAMANTY NEBO ZIRKONY 
Dámské snubní prsteny lze ozdobit kamenem, který zvýrazní vzhled prstenu svým leskem. Vybrat 
můžete levnější zirkony nebo nestárnoucí diamanty. Cena snubního prstene s diamantem se odvíjí 
od velikosti diamantu. Například stříbrný snubní prsten s diamanty lze pořídit již od cca 5 000 Kč. 
Zlatý diamantový snubní prsten pak koupíte za cca 8 000 Kč.  
 

5. VÝROBCE 

Při nákupu snubních prstenů si dejte pozor na prodejce. 
Hlavně u materiálů pozor na podvodníky. Nakupujte od 
prověřených prodejců a ideálně výrobců s tradicí, jako 
je například rodinná šperkařská firma Danfil Jewellery, 
která u zlatých prstenů nabízí doživotní servis zdarma. 
Ať se rozhodnete pro nákup snubních prstenů kdekoliv, 
podívejte se, zda je firma nebo prodejce registrován u 
Puncovního úřadu České republiky. K diamantům 
musíte dostat automaticky certifikát pravosti. 
 

5 důvodů proč si pořídit snubní prsteny od Danfil Jewellery 
• Doživotní záruka na servis 
• Multisizer na změření velikost prstu až k vám domů zdarma  
• Přímý výrobce s tradicí více než 20 let 
• Rytiny zdarma 
• Dárkové balení zdarma 
• Výroba i z vašeho zlata 

 
Prohlédněte si celou nabídku: 

www.danfil.cz/snubni-prsteny/cz 
Volejte na bezplatnou linku 800 677 776 

https://www.danfil.cz/snubni-prsteny/cz/
https://danfil.cz/snubni-prsteny/cz/
https://www.danfil.cz/snubni-prsteny/cz/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


