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V ceně poplatku za svatební obřad je zahrnut 50ti minutový pronájem vybraného místa, 
stůl a židle, novomanželský přípitek a možnost focení neomezeně v pronajatém areálu. 
Ceny jsou platné pro rok 2020. Platba na místě před obřadem v hotovosti. 

Pokud byste rádi spojili svatební obřad s přípitkem, hostinou, ubytováním, nabízíme pro-
nájem zámeckých prostor nebo stodoly u zámku - NOVINKA.

OBŘAD V RYTÍŘSKÉM SÁLE ....................................................................... 9.000 Kč

Kapacita 120 osob, 35 míst k sezení. Svatby se mohou konat celoročně.
Pronájem rytířského sálu (k dispozici je koncertní křídlo), zámeckého nádvoří a zámecké zahrady.

OBŘAD V ZÁMECKÉ ZAHRADĚ VČETNĚ ZÁMECKÉHO NÁDVOŘÍ ........ 8.000 Kč 

Kapacita neomezena, 18 míst k sezení.
Pronájem zámecké zahrady a zámeckého nádvoří. 

OBŘAD V ZÁMECKÉ ZAHRADĚ .................................................................. 7.000 Kč 

Kapacita neomezena, 18 míst k sezení.
Pronájem zámecké zahrady bez zámeckého nádvoří.

OBŘAD NA BŘEHU V TAJNÉ ZAHRADĚ  U JEZERA ................................ 6000, -kč

Kapacita neomezena, 18 míst k sezení.
Pronájem tajné zahrady u jezera. 

OBŘAD V ZÁMECKÉM PARKU .................................................................... 6.000 Kč 

Kapacita neomezena, 18 míst k sezení.
Pronájem areálu zámeckého parku: „Pod čtyřmi duby“, „U jezera“ nebo jiné vybrané části.
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OBŘAD A PRONÁJEM

Obřad začína v celou hodinu. Snoubenci a svatebčané se dostaví do pronajatého areálu 5 minut před začátkem 
obřadu. Pronájem trvá 50 minut. Pro hudební a květinové uspořádání je umožněn přístup 15 minut před 

obřadem.
Před začátkem obřadu odevzdají svatebčané všechny potřebné dokumenty matrikáři. Zároveň proběhne platba 

v hotovosti za pronájem areálu.
 Po obřadu je možnost krátkého fotografování ve všech pronajatých prostorách.

Všechny hosty, včetně nevĕsty a ženicha žádáme, aby dodrželi 50ti minutový pronájem a opustili areál 
nejpozději 45 minut po zahajení obřadu. 

V připadě zájmu je možnost dodatečného fotografování: 30 min focení 2500,- (domluva předem).

Příklad 1: Obřad začíná ve 12:00. V 11:45 je umožněn vstup klavíristce a květinové výzdobě. 
Svatebčané čekají před branou areálu. V 11:55 se otevře brána pro svatebčany. Obřad skonči ve 12:20. 

Svatebčané se seřadi ke společné fotografii. Ve 12:35 je dokončene společné focení a svatebčané opouštějí areál. 
Ve 12:45 se brána areálu uzavírá.

Příklad 2: Po společné fotografii v 12:35 se novomanželé rozhodnou, že potřebují  delši čas ke fotografování. 
Kontaktují zástupce areálu a pokud to umožňuje, využijí prodloužení času o 30 minut za 2500 korun. Ve 13:15 

se brána areálu uzavírá.

SLUŽBY

Rádi Vám nabídneme kontakty na hudebníky, fotografy, květinářství, vizážistky, cateringové služby, 
s nimiž jsme v minulosti úspěšně spolupracovali.

 

PARKOVIŠTĚ

Příjezd přímo do zámecké zahrady vozem je dovolen pouze nevěstě.
Parkování je možné vedle veřejné cesty v Červeném Hrádku.

REZERVACE

Požadované datum je zapotřebí nejdříve rezervovat na matrice v Sedlčanech. 
Poté nás kontaktujte a rádi Vám potvrdíme Vaši rezervaci areálu.

Matrika Mĕstkého úřadu Sedlčany tel. +420 318 874 113, linka 28 nebo 734 314 711

ZÁMEK ČERVENÝ HRÁDEK
Na Červeném Hrádku 751, 264 01 Sedlčany

Telefon: +420 734 370 595 / +420 601 024 824
(možnost domluvit prohlídky areálu)

kontakt@cerveny-hradek.com
www. cerveny-hradek.com



 

NOVINKA 

ZÁMECKÁ STODOLA

Nově nabízíme pronájem zámecké stodoly přimo v zahradě s výhledem na zámek. Ideálně v kombinaci se svatebním 
obřadem. 

Dále je možně tyto prostory využít k oslavám, rautům apod..

Velikost zámecké stodoly: 150m2 (7,8m x 19,3m)
Zámecká stodola pojme při koncertním uspořádání židlí až 300 osob.

Hned vedle se nachází kuchyňský kout s barem, kterou máte k dispozici. 
Rádi Vám zašleme nabídky od cateringové společnosti, se kterou spolupracujeme. 
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ZÁMEK ČERVENÝ HRÁDEK
KONFERENCE & SEMINÁŘE & UBYTOVÁNÍ (ZÁMEK)  

Využijte historické prostory zámku pro vaši další konferenci, firemní akce nebo recepci. 

„Zámecké stodola“
Zámecké stodola přimo v zahradě s výhledem na zámek pojme při koncertním uspořádání židlí až 300 osob.

Velikost zámecké stodoly: 150m2 (7,8m x 19,3m)

„Rytířský sál“
Rytířský sál je největším zámeckým sálem a pojme při koncertním uspořádání židlí až 100 osob.

„Zámecká knihovna“ / „Reprezentativní prostory“
Knihovna se nachází v prvním patře zámku a je ideální volbou pro malá uzavřená jednání.

„Mladotův sal“ 
V přízemí přímo u zámeckého nádvoří.

Rádi Vám zašleme nabídky od cateringové společnosti, se kterou spolupracujeme.

ZÁMEK ČERVENÝ HRÁDEK
Na Červeném Hrádku 751, 264 01 Sedlčany

Telefon: +420 734 370 595 / +420 601 024 824
(možnost domluvit prohlídky areálu)

kontakt@cerveny-hradek.com
www. cerveny-hradek.com


