
 

Informace pro snoubence 

 

1. Přípravy svatebního obřadu začínají rezervováním termínu na matrice. Seznam radou 

schválených a nabízených termínů je na matrice obecního úřadu a na webových stránkách 

zámku. Jiný než nabízený termín je nutné domluvit i se správou zámku. 

 

2. Nejpozději týden před plánovaným svatebním obřadem je nutné navštívit zámek a 

domluvit následující: 

 

• Smlouva o pronájmu – pečlivé prostudování smlouvy (smlouva zahrnuje, mimo 

pronájmu sálu k obřadu, pro hosty možnost návštěvy přírodovědné expozice, výstav na 

chodbách a expozice školní třídy, nikoliv však prohlídku historické expozice). 

 

• Hudba –  zámek nabízí vlastní svatební mix 

–  v případě vlastního výběru hudby je nutné dodat hudbu na flash-disku 

nejpozději týden před svatebním obřadem; na flash-disku musí být seřazeny a popsány 

skladby v pořadí, v jakém mají být puštěny. Řešení autorských práv je věcí snoubenců. 

–  možnost využít historický klavír k živému hudebnímu doprovodu, klavíristu si 

však snoubenci zajišťují sami. Při volbě živé hudby je nutno zvážit počet hudebníků vůči 

kapacitě sálu 

 

• Květinová výzdoba – zajišťuje po domluvě Květinářství Horáková, po skončení obřadu si 

květinové vazby účastníci svatby odnášejí  

 

• Počet hostů, počet židlí – kapacita sálu je stanovena na 60 osob, kdy je do sálu 

nachystáno 12 židlí. Větší počet židlí znamená snížení kapacity sálu. Do historické 

expozice nesmí dětské kočárky, nutno nechat v přízemí zámku 

 

• Focení – do smlouvy o pronájmu je zahrnuta možnost focení v interiérech i parku. Po 

skončení obřadu se jde do historických pokojů fotografovat max. 12 lidí (snoubenci, 

svědkové, rodiče, příp. družičky a fotograf) 

 

• Vjezd aut do zámeckého areálu – do areálu vjíždí autem pouze nevěsta!!! Po vystoupení 

nevěsty před zámkem řidič s autem zaparkuje za zámkem. Další auta parkují na 

parkovištích u kostela a obecního úřadu 

 

• Házení čehokoliv – před, během a po skončení obřadu je zakázáno v areálu zámku házet 

po snoubencích cokoliv (rýže, papírové konfety, okvětní lísky apod.) 


