
SVATBA NA GRABŠTEJNĚ 
Vážení snoubenci,  

hledáte-li netradiční prostory pro váš svatební den, hrad Grabštejn 

může být tou správnou volbou.  

Pro svatby nabízíme prostory renesančních sálů, unikátní kapli sv. 

Barbory a vybrané místnosti přímo v expozici. Možné jsou také obřady 

pod širým nebem, pro které můžete využít například oplocenou 

zahradu za západním průčelím hradu.  

Rádi vás přivítáme na osobní schůzce, během které vás 

provedeme našimi prostory a pomůžeme vám vybrat ty 

správné.  

VELKÝ RENESANČNÍ SÁL 

Sál se nachází v prvním patře východního křídla. Byl 

vystavěn v polovině 16. století a do dnešní doby si zachoval 

svou prostornost pro pořádání společenských událostí.  

☐ kapacita je 60 sedících osob a cca 30 stojících 

☐ variabilní uspořádání 

☐  vhodný i pro pořádání hostiny či rautu 

☐ sociální a technické zázemí součástí 

☐ částečně bezbariérové 

MALÝ RENESANČNÍ SÁL: 

Sál se nachází v prvním patře východního křídla. Nabízí 

komornější verzi obřadu, působí útulným dojmem díky 

dřevěné podlaze a balkónku. 

☐ kapacita je 40 sedících osob a cca 20 stojících 

☐ možnost využít klavír 

☐ variabilní uspořádání 

☐ sociální a technické zázemí součástí 

☐ částečně bezbariérové 



 

SALÓNEK V DUCHU ART-DECO: 

Malý salónek v prvním patře východního křídla je nejčastěji využíván jako zázemí pro 

obřady v sousedících větších sálech. Nic ale nebrání tomu uspořádat malou svatbu 

přímo zde. Zrestaurovaná výmalba ve stylu art-deco a dobový nábytek jsou velmi 

atraktivní kulisou.   

☐ kapacita je 20 osob 

☐ sociální a technické zázemí součástí 

☐ částečně bezbariérové 

KAPLE SV. BARBORY: 

Kaple je známá pro své nástěnné malby z dílny Heinricha Bocksbergera. Vzniká v 60. 

letech 16. století na přání tehdejšího majitele hradu a panství Jiřího Mehla ze Střelic. 

Svou architekturou i uměleckou výzdobou navazuje na protestantské kaple západní 

Evropy a v našem středoevropském prostoru je tak naprostým unikátem.  

☐ kapacita je 30 osob 

☐ možnost civilního obřadu 

☐ možnost využít barokní varhanní pozitiv 

☐ částečně bezbariérové 

ZAHRADA: 

Oplocená travnatá plocha na západní straně hradu je velmi 

oblíbeným místem pro letní svatby. Na svatbu vám přichystáme 

zahradní lavičky dle počtu svatebních hostů. Automaticky 

chystáme i mokrou variantu v některém z renesančních sálů. 

☐ kapacita je až 100 osob 

☐ částečně bezbariérové 

☐ možnost postavit slavobránu, variabilní uspořádání 

☐  vhodné i pro raut, možnost postavit párty stan 



PROSTORY EXPOZICE: 

Jsme otevřeni vašim přáním a představám.  Grabštejn zažil už i svatbu ve věži, na 

malém nádvoří, vstupní renesanční hale či sále předků. Obecně jsou prostory expozice 

vhodnější pro menší obřady.  

 

Zkušenosti máme i s kompletní svatbou od obřadu přes raut po večerní  zábavu. 

OBECNÉ INFORMACE: 

 svatby chystáme vždy individuálně dle domluvy se snoubenci 

 k dispozici je přehrávač CD, mp3 s aparaturou pro vybraný hudební 

doprovod, možnost zajištění živé hudby 

 k dispozici je základní výzdoba: slavobrána, barevné varianty ubrusů, 

polštářek pod prstýnky, vazba z umělých květin na stůl 

 ke každému obřadu je možné zajistit i malé pohoštění před obřadem či větší 

raut po něm – cateringové služby si zajišťují svatebčané 

 k obřadům vždy chystáme i vodu s citrónem pro osvěžení hostů 

 u každé svatby je k dispozici naše kolegyně či náš kolega, která/ý zajistí 

hladký průběh obřadu a případně vyřeší všechny nastalé situace 

 nabízíme možnost focení v historických interiérech prohlídkové trasy hradu 

 prosíme svatebčany, aby: 

o s sebou nebrali své domácí mazlíčky 

o nepoužívali otevřený oheň (zákaz kouření) 

o nesypali rýži, okvětní lístky atd. (venku doporučujeme bublifuk 

či živé květy; uvnitř umělé větší květy) 

o dbali pokynů zaměstnanců hradu 

OBČERSTVENÍ: 
Pokud potřebujete vyplnit čekání svatebčanů před obřadem nebo po 

něm, je možné zajistit pohoštění. Hrad cateringové služby 

neposkytuje. Je možné se dohodnout s majitelkou hradního 

občerstvení.  

Pro osvěžení svatebních hostů chystáme vodu s citrónem.  



FOTOGRAFOVÁNÍ: 
Novomanželé mají jedinečnou možnost fotit se přímo v historických interiérech 

hradu. Po obřadu v doprovodu svého fotografa mohou navštívit prohlídkovou trasu 

a ve vybraných místnostech pořídit originální snímky.  Fotografování trvá obvykle 30 

minut. Fotografování a filmování během obřadu a v exteriérech není nijak 

zpoplatněno.  

JAK SI ZAREZERVOVAT SVATBU NA 

GRABŠTEJNĚ? 
 

 Napište nám a informujte se, zda je Váš termín volný. 

 Kontaktujte matriční úřad v Hrádku nad Nisou, kde si vybraný termín 

zarezervujete. 

 Rezervaci termínu a času potvrďte u nás. 

 Sjednejte si u nás osobní schůzku k prohlídce prostor a doladění všech 

detailů.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontakty:  

Státní hrad Grabštejn:  

Jaroslava Neumannová 

e-mail: neumannova.jaroslava@npu.cz 

telefon: +420 724 663 963 

 

Hradní občerstvení: 

Šárka Bělochová 

e-mail: ssarinka.b@seznam.cz 

telefon: +420 608 829 009 

 

Matriční úřad Hrádek nad Nisou: 

Telefon: +420 482 411 423 

Web: https://www.hradek.eu/page3.aspx?zaz=211-768  
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 CENÍK SVATEB  

2023 
 

Cena zahrnuje samotný pronájem prostor, DPH, personální a administrativní náklady. 

 

Sály východního křídla 

snoubenci mimo správní 

obvod matričního úřadu 
5.000 Kč 

snoubenec/-ka ze správního 

obvodu matričního úřadu 
3.000 Kč 

Zahrada 

snoubenci mimo správní 

obvod matričního úřadu 
5.000 Kč 

snoubenec/-ka ze správního 

obvodu matričního úřadu 
3.000 Kč 

Kaple sv. Barbory 

snoubenci mimo správní 

obvod matričního úřadu 
15.000 Kč 

snoubenec/-ka ze správního 

obvodu matričního úřadu 
13.000 Kč 

Prostory expozice snoubenci mimo správní 

obvod matričního úřadu 
8.000 Kč 

 snoubenec/-ka ze správního 

obvodu matričního úřadu 
6.000 Kč 

 

Fotografování v historických interiérech prohlídkové trasy hradu:  

 

Fotografování v interiérech 500 Kč 

Fotografování v interiérech bez obřadu 1.000 Kč 

 

Určené je pouze pro novomanžele v doprovodu jejich fotografa. Trvá cca 30 minut.  

Fotografování a filmování během obřadu a v exteriérech není nijak zpoplatněno.  

 

 


