Svatební obřady na hradě Šternberk
Státní hrad Šternberk patří mezi místa, kde můžete realizovat Váš svatební obřad. Níže
uvádíme veškeré informace potřebné pro rezervaci svatebního obřadu.

Rezervace termínu





Termín pro Váš svatební obřad je nutné nejprve rezervovat na matrice MěÚ
Šternberk, tel. 585 086 551, pí Šarniková
Dohodnutý termín je pro hrad závazný (datum, hodina)
Nelze rezervovat termín svatebního obřadu přímo na hradě Šternberk!!!
Svatební obřady pro rok 2022 je možné rezervovat od 1. 9. 2022

Uzavření smlouvy na hradě Šternberk



Po rezervaci termínu na matrice si dohodněte schůzku na hradě Šternberk za účelem
prohlídky prostor, výběru místa svatby, uzavření smlouvy
tel. 585 012 935, e-mail: gottwaldova.helena@npu.cz

Výběr místa





Hrad Šternberk nabízí celkem 6 prostor pro svatební obřad – dva venkovní, čtyři
vnitřní
Vždy vybíráte kombinaci jeden venkovní a jeden vnitřní prostor, pro případ špatného
počasí
Definitivní výběr prostoru (venkovní/vnitřní) upřesnit telefonicky den před obřadem
Zvolené prostory jsou závazné

Prostory







RYTÍŘSKÝ SÁL - kapacita 70 hostů
Hodovní sál – kapacita až 100 hostů
Hradní kaple – kapacita 30 osob sezení, max. do 50 osob sezení / stání
Rohový pokoj - kapacita 20 osob sezení / stání
Nádvoří hradu – kapacita 150 osob
Hradní park – kapacita 300 osob

Cena svatebního obřadu




cena svatebního obřadu činí 6000Kč
RYTÍŘSKÝ SÁL - 8000Kč
cena zahrnuje
o historizující nábytek, červené koberce, zdobený svatební oblouk, bílé zahradní
lavice
o květinová výzdoba
o reprodukovaná hudba s možností výběru skladeb (svatebčané si vytvoří
vlastní hudební playlist, který zazní během obřadu)
o přípitek – sekt
o focení v interiérech a exteriérech hradu

Svatební obřad





příjezd na hrad 15 – 20 minut před začátkem obřadu
parkování dle určeného místa (max. 10 vozů). V případě většího počtu hostů
parkování pod hradem a individuální příchod
svatebčané se mohou připravit ve vnitřních prostorách hradu
hradní park je nutné opustit nejpozději do 60 minut od ukončení obřadu, pokud
následuje další svatební obřady

Další informace







možnost živé hudby – na požádání předáme kontakt pro individuální konzultaci
focení probíhá během obřadu a dále je možné využít krásné exteriérové i interiérové
prostory hradu
upozorňujeme, že fotograf svatby musí respektovat pokyny pracovníka hradu, tak
aby focení probíhalo plynule i v návaznosti na další obřady (max. 50min od ukončení
obřadu)
doporučujeme proto fotografa, který je zcela seznámen s prostředím hradu jak
v exteriéru tak interiéru
není dovoleno házení rýže, konfet či okvětních lístků bez předchozí dohody
s pracovníkem hradu

Rádi vyhovíme požadavkům snoubenců a jejich hostů. Je však nutné respektovat skutečnost,
že obřady jsou na různých místech a naší snahou je zajistit všem klidný a důstojný průběh
obřadu.
Rádi Vám zodpovíme Vaše další dotazy na níže uvedených kontaktech.
Helena Gottwaldová
Vedoucí správy SH Šternberk
tel. 585 012 935, 602 543 562
email: gottwaldova.helena@npu.cz
web: www.hrad-sternberk.cz

