SVATEBNÍ OBŘADY NA HRADĚ
Státní hrad GRABŠTEJN
463 34 Hrádek nad Nisou
Telefon +420 482 724 301
E-mail grabstejn@npu.cz

Státní hrad

Vážení snoubenci,
velice si vážíme toho, že jste si vybrali pro tak významnou událost, jakou je uzavření sňatku,
právě st. hrad Grabštejn. Aby její přípravy probíhaly co nejpříjemněji a nejplynuleji, dovoluje si Vám
správa SH Grabštejn nabídnout díky svým zkušenostem několik rad a námětů:










Víte-li již, kdy chcete, aby se svatba odehrála, kontaktujte matriku v Hrádku nad Nisou a ujistěte
se, že mají tamější oddávající a paní matrikářka v daném termínu volno. +420 482 411 423
Pokud jste tak ještě neučinili, prohlédněte si prostory, jež jsou pro konání svatebních obřadů
nabízeny. Na výběr máte jak z interiérů (sály východního křídla s kapacitou 60, resp. 90 osob a
kaple s kapacitou 40 osob), tak exteriérů (zahrada, případně tzv. malé nádvoří – až 100 osob).
Pokladní, případně vedení objektu Vás s nimi rádi seznámí. Nepřízně počasí při svatbách venku
se nemusíte bát – vždy je pro Vás připravena záložní varianta v interiéru.
Svůj svatební den si na Grabštejně můžete zpestřit i dalšími záležitostmi – např. focením
novomanželů v interiérech či prohlídkou pro svatebčany. Dále Vám nabízíme zapůjčení
polštářku na snubní prsteny a vázy, do níž si můžete přinést květinu pro ozdobení stolu
oddávajícího.
Předpokládáme, že si budete chtít obřad ozvláštnit hudebním doprovodem, proto jsme
připraveni přehrát Vámi vybrané reprodukované skladby, jež nám donesete na CD nebo DVD.
Máte-li chuť na něco ještě neobvyklejšího, můžeme zajistit živý varhanní doprovod v hradní
kapli (seznam hraných skladeb Vám poskytneme na požádání, speciální skladby lze řešit
individuálně).
Cca měsíc před obřadem se pak domluvíme na podpisu smlouvy a platbě za obřad, abyste byli
ušetřeni těchto úkonů v den obřadu a mohli se tak soustředit jen na to podstatné. Pro sepsání
smlouvy budete potřebovat osobní údaje jednoho z Vás (vyberte toho snoubence, jenž má
trvalé bydliště ve spr. obvodu obcí Chotyně nebo Hrádek nad Nisou, dostanete pak slevu na
pronájem prostor): jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, telefonní spojení,
příp. e-mailové (lze vyplnit do formuláře níže a odevzdat ústřižek na pokladně, příp. do rukou
vedení objektu).

________________________________________________________ _____

Datum a čas obřadu:…………………………………………… Vybraný prostor:………………………………………………..
Jméno a příjmení:……………………………………………………………………... Rodné číslo:…………………………………
Adresa trvalého bydliště:………………………………………………………………………………… PSČ:……………………….
Telefon:……………………………………………… E-mail:…………………………………………….......……………………………
Jméno druhého ze snoubenců:………………………………………………………………………………………………………….



Obnos, jenž budete odevzdávat při podpisu smlouvy lze snadno sečíst z níže uvedené tabulky
dle toho, co vše si vyberete.
Tabulka cen pronájmu prostor pro svatební obřady
Sál ve vých. křídle/exteriéry
- alespoň jeden ze snoubenců ze SO obcí Chotyně/Hrádek n. N.
Kaple
- alespoň jeden ze snoubenců ze SO obcí Chotyně/Hrádek n. N.
Fotografování v interiérech hradu (pouze novomanželé a fotograf)

5.000 Kč
3.000 Kč
7.000 Kč
5.000 Kč
500 Kč

Ostatní uvedené služby jsou v ceně pronájmu (vyjma varhaníka, jenž je poptáván individuálně).





Samozřejmostí je i zajištění průjezdu vojenským prostorem správou hradu, abychom Vám jej ale
mohli zařídit, potřebujeme nejpozději tři dny před obřadem seznam SPZ automobilů, jejichž
průjezd žádáte (např. skrze e-mail). Svá vozidla tak můžete zaparkovat přímo před hradem,
ovšem kvůli omezenému prostoru max. 12 automobilů.
V neposlední řadě je třeba, abyste informovali svatebčany o drobných omezeních, jež si vyžádá
Váš obřad na hradě, jenž se může honosit označením národní kulturní památka – a to proto,
abychom společně předešli případným nedorozuměním během obřadu a aby došlo k jeho
hladkému a nerušenému průběhu. Požádejte proto prosím své blízké, aby neházeli rýži a
konfety (v interiéru, ani v exteriéru), aby uvnitř hradu nepoužívali bublifuk a nedotýkali se
stěn, lavic a dalšího vybavení v kapli.

Velice Vám za respektování a dodržování výše uvedeného děkujeme a přejeme klidné přípravy a
hodně štěstí ve společném životě! 

Za správu SH Grabštejn
Iva Bártová, kastelánka

_________________________________________________________________________________
TIP: Abyste se ujistili, že je vše zajištěno a na nic jste nezapomněli, můžete si jednotlivé body
seznamu průběžně odškrtávat – např. takto 
________________________________________________________

