
SVATEBNÍ OBŘADY NA ZÁMKU DOBŘÍŠ 2017 
 

TERMÍNY OBŘADŮ UVEDENY NA WWW.ZAMEKDOBRIS.CZ  
 

ZRCADLOVÝ SÁL 
 určené sudé pátky a soboty v měsíci, ostatní dny po předchozí dohodě (správa zámku a matrika) 

 fotografování mimo obřadní sál – nádvoří a francouzský park – vstup zahrnut v ceně 

 parkování – viz mapka, na nádvoří je umožněn vjezd pro dva automobily s tím, že tato vozidla po 

vystoupení svatebčanů odjedou na parkoviště naproti zámku 

 cena pronájmu 15.000 Kč (v neděli a státní svátek cena pronájmu 20.000 Kč) 
 

FRANCOUZSKÝ PARK 
 platí stejné podmínky a termíny jako v Zrcadlovém sále  

 možno pouze jako poslední svatba v daném termínu, mokrá varianta Zrcadlový sál 

 cena pronájmu 20.000 Kč 
 

KONÍRNA (bezbariérový přístup) 
 určené liché pátky a soboty v měsíci, ostatní dny po předchozí dohodě (správa zámku a matrika) 

 fotografování mimo obřadní sál – nádvoří a francouzský park – vstup zahrnut v ceně 

 parkování – viz mapka, před zámek je umožněn příjezd automobilu s nevěstou s tím, že toto vozidlo po 

vystoupení nevěsty odjede na parkoviště naproti zámku  

 cena pronájmu 7.000 Kč 
 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 

 platby za svatební obřady (za pronájem prostor) nutno zaplatit v hotovosti nejpozději 1 měsíc před 

konáním svatebního obřadu na pokladně zámku (tel.: 318 521 240), nebo převodem na účet:  

číslo účtu 27-0570110287/0100, variabilní symbol = datum a hodina konání svatebního obřadu ve formátu 

DDMMHH, např. obřad 27. 6. 2017, v 12:30 hodin = 27061230, zpráva pro příjemce  

= příjmení nevěsty a ženicha 

 z  provozních důvodů není povoleno házení rýže, květinových lístků apod., dále není z bezpečnostních 

důvodů dovoleno vodit zvířata do vnitřních prostor zámku a francouzského parku  

 v případě zájmu o fotografování v expozici, zajištění prohlídky a přípitku – kontaktujte správu zámku 

minimálně 7 dní před obřadem /viz kontakty/ 

 novomanželé po skončení obřadu obdrží upomínkový dárek – pamětní skleničky zámku Dobříš 

 parkování - ve výjimečných případech možnost vjezdu dalších vozidel – po dohodě se správou zámku 

 na obřadní stůl zajišťujeme květinu 
 

DÁLE NABÍZÍME 

 symbolické a církevní obřady – dle dohody se správou zámku 
 fotografování v zámecké expozici – poplatek 1.500 Kč 

 pronájem prostor pro přípitek/raut po svatebním obřadu (45/90 minut) – poplatek 1.500 Kč/3.000 Kč 

občerstvení zajišťuje výhradně zámecká restaurace, prosím kontaktujte je na níže uvedeném tel. čísle. 

 prohlídku zámku pro svatebčany (30 min., max. 60 osob) – cena dle ceníku 
 

HOTEL **** ZÁMEK DOBŘÍŠ 

 ubytování v romantickém zámeckém hotelu o kapacitě 20 lůžek + svatební apartmá 
 

KONTAKTY 

Městský úřad Dobříš – matrika  Jitka Klimtová   tel.: 318 533 313 

- rezervace termínu obřadu 

Správa zámku Dobříš  

- správa zámku – svatební obřady    Kateřina Langová   tel.: 721 443 384 

- ředitel zámku – svatba na klíč  Pavel Krejcárek  tel.: 602 301 603 

Hotel **** zámek Dobříš   Alena Máchová   tel.: 318 586 411 

Zámecká restaurace    R. Malý, R. Pešta  tel.: 318 520 525 
DOPORUČENÉ SLUŽBY 

živá hudba na obřad     Karel Čihák   tel.: 736 677 378 

květinářství Rosa Dobříš   Jolana Čepelová   tel.: 775 273 358 

květinářství Letizia Dobříš   Martina Krátká   tel.: 604 254 062 

 
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. 

S přáním krásného svatebního dne – Správa zámku Dobříš 


