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Úvod

Historické prostory zámku Sychrova přímo vybízejí k uspořádání akcí nejrůznějšího typu.

Nabízíme rozmanité množství prostor zahrnující nejen zámecký park, ve kterém se konají 
populární open-air slavnosti, koncerty nebo divadelní představení, ale i překrásné interiéry jako 

jsou zámecká kaple či zámecká galerie.

Pokud si objednáte schůzku, rádi Vás zdarma provedeme všemi prostorami, zodpovíme všechny 
Vaše případné dotazy a pomůžeme Vám vše připravit tak, aby se Vámi konaná akce stala pro 

všechny zůčastněné nezapomenutelným zážitkem.

Mapa areálu

1. Zámecký park

2. Zámecká galerie

3. Alainův sál

7. Zámecké nádvoří

8. Čestný dvůr

9. Parkoviště

4. Barokní salonek

5. Zámecká kaple

6. Bertino křídlo
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Zámecký park

Zámecký park, upravený do anglického stylu v polovině 19. století knížetem Kamilem z Rohanu, 
se rozkládá na ploše 26 ha. Nabízí tak nejedno vhodné místo pro uspořádání Vámi zvolené 
akce pod širým nebem. Nezapomenutelnou atmosféru zde dotváří novogotická silueta zámku v 

pozadí, případně zámecká oranžerie.

Info
V zámeckém parku je možnost uspořádání akce téměř jakékoliv povahy. Záleží tak pouze na 

Vašem konkrétním přání a na domluvě se správou památkového objektu.

Po dobu pronájmu je park přístupný pouze Vám a Vašim hostům, nikoliv široké veřejnosti, 
a to i za běžného provozu zámku. Fotografování a natáčení během celé akce je povoleno 
(používání dronu je možné pouze po předchozím písemném souhlasu vedoucího správy 
památkového objektu). Při příznivém počasí nabízíme zajištění elektrického proudu na 

vybraná místa v areálu.

Poznámky
V areálu je zakázáno:

 vstup do areálu/zámku všem zvířecím mazlíčkům

Předem Vám děkujeme za dodržování výše uvedených pravidel!
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Zámecká galerie

Zámecká galerie, kterou v minulosti využívala šlechta ke konání divadelních či hudebních 
představení nebo dokonce plesů, vytváří díky rozsáhlým prostorům ideální prostředí pro konání 
akcí s velkým množstvím hostů. Díky svému reprezentativnímu dojmu, tvořenému například sbírkou 
vzácných obrazů, zajišťuje galerie jedno z nejkrásnějších míst pro konání akcí v rámci nejrůznějších 

příležitostí.

Info
Zámecká galerie nacházející se v prvním patře zámku je přístupná z čestného dvora. 
Je optimálním prostorem pro konání akce plánované pro větší počet osob. K dispozici je 
po celou dobu konání malá šatna bez obsluhy. Součástí galerie jsou i toalety situované 
v přízemí. Tento interiér doporučujeme při počtu padesáti a více hostů. Součástí prostor je klavír 
značky Bössendorfer situovaný na pódiu, jenž je využitelný například při Vámi pořádaném 

koncertu. Zámecká galerie je v zimních měsících temperována na cca 15°. 

Soukromý koncert

Míst k sezení    maximálně 250 osob 
Cena pronájmu   39. 000 Kč

Konference

Míst k sezení    maximálně 200 osob
(divadelní uspořádání sálu)
Míst k sezení    maximálně 100 osob
(školní uspořádání sáu) 
Cena pronájmu   39. 000 Kč

Hostina s programem

Míst k sezení    maximálně 100 osob 
Cena pronájmu   39. 000 Kč

Raut formou švédských stolů

Míst k sezení    maximálně 150 osob 
Cena pronájmu   39. 000 Kč
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Zámecká galerie

Zámecká galerie, kterou v minulosti využívala šlechta ke konání divadelních či hudebních 
představení nebo dokonce plesů, vytváří díky rozsáhlým prostorům ideální prostředí pro konání 
akcí s velkým množstvím hostů. Díky svému reprezentativnímu dojmu, tvořenému například sbírkou 
vzácných obrazů, zajišťuje galerie jedno z nejkrásnějších míst pro konání akcí v rámci nejrůznějších 

příležitostí.

Info
Zámecká galerie nacházející se v prvním patře zámku je přístupná z čestného dvora. 
Je optimálním prostorem pro konání akce plánované pro větší počet osob. K dispozici je 
po celou dobu konání malá šatna bez obsluhy. Součástí galerie jsou i toalety situované 
v přízemí. Tento interiér doporučujeme při počtu padesáti a více hostů. Součástí prostor je klavír 
značky Bössendorfer situovaný na pódiu, jenž je využitelný například při Vámi pořádaném 

koncertu. Zámecká galerie je v zimních měsících temperována na cca 15°. 

Poznámky
V zámku je zakázáno:

 použití prostředků a věcí způsobujících znečištění nebo poškození interiérů
 vstup do areálu/zámku všem zvířecím mazlíčkům
 jakékoliv dotýkání či manipulace s historickými exponáty

Předem Vám děkujeme za dodržování výše uvedených pravidel!

Svatební hostina s prostorem pro tanečnní parket

Míst k sezení    maximálně 80 osob
(kulaté stoly)
Míst k sezení    maximálně 80 osob
(tabule) 
Cena pronájmu   39. 000 Kč

Banketní servírovaná večeře

Míst k sezení    maximálně 100 osob 
(kulaté stoly)
Cena pronájmu   39. 000 Kč
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Alainův sál

Alainův sál nacházející se v prvním patře Bertina křídla nabízí stylově zařízenou prostoru 
vybavenou kachlovými kamny a zdobenou obrazy. Bertino křídlo bylo vybudováno v průběhu 
pozdně klasicistní přestavby Sychrova a své jméno získalo podle dcery prvního majitele, kněžny 

Berty z Rohanu, jejíž soukromé pokoje byly situovány právě v tomto křídle.

Info
Alainův sál, nacházející se v prvním patře zámku je přístupný z čestného dvora. Je optimálním 
prostorem pro konání akce plánované pro menší počet osob. Tento interiér doporučujeme při 
počtu přibližně do padesáti hostů. K dispozici jsou po celou dobu konání akce vlastní toalety.

Poznámky
V zámku je zakázáno:

 použití prostředků a věcí způsobujících znečištění nebo poškození interiérů
 vstup do areálu/zámku všem zvířecím mazlíčkům
 jakékoliv dotýkání či manipulace s historickými exponáty

Předem Vám děkujeme za dodržování výše uvedených pravidel!

Soukromý koncert

Míst k sezení    maximálně 50 osob 
Cena pronájmu   19. 500 Kč

Konference

Míst k sezení    maximálně 50 osob
(divadelní uspořádání sálu)
Míst k sezení    maximálně 50 osob
(školní uspořádání sáu) 
Cena pronájmu   19. 500 Kč
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Alainův sál

Alainův sál, nacházející se v prvním patře Bertina křídla, nabízí stylově zařízenou prostoru 
vybavenou kachlovými kamny a zdobenou obrazy. Bertino křídlo bylo vybudováno v průběhu 
pozdně klasicistní přestavby Sychrova a své jméno získalo podle dcery prvního majitele, kněžny 

Berty z Rohanu, jejíž soukromé pokoje byly situovány právě v tomto křídle.

Info
Alainův sál, nacházející se v prvním patře zámku je přístupný z čestného dvora. Je optimálním 
prostorem pro konání akce plánované pro menší počet osob. Tento interiér doporučujeme při 
počtu přibližně do padesáti hostů. K dispozici jsou po celou dobu konání akce vlastní toalety.

Poznámky
V zámku je zakázáno:

 použití prostředků a věcí způsobujících znečištění nebo poškození interiérů
 vstup do areálu/zámku všem zvířecím mazlíčkům
 jakékoliv dotýkání či manipulace s historickými exponáty

Předem Vám děkujeme za dodržování výše uvedených pravidel!

Soukromý koncert

Míst k sezení    maximálně 30 osob 
Cena pronájmu   19. 500 Kč

Raut formou švédských stolů

Míst k sezení    maximálně 60 osob 
Cena pronájmu   19. 500 Kč
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Barokní salonek

Barokní salonek, nacházející se v přízemí zámku, nabízí stylově zařízený prostor vybavený 
nábytkem v barokním stylu. Celé místnosti dominuje velké barokní zrcadlo.

Info
Barokní salonek je přístupný ze zámeckého nádvoří. Součástí prostor je plně vybavená 

kuchyňka. K dispozici jsou po celou dobu konání akce toalety na nádvoří zámku.

Poznámky
V zámku je zakázáno:

 použití prostředků a věcí způsobujících znečištění nebo poškození interiérů
 vstup do areálu/zámku všem zvířecím mazlíčkům
 jakékoliv dotýkání či manipulace s historickými exponáty

Předem Vám děkujeme za dodržování výše uvedených pravidel!

Hostina

Míst k sezení    maximálně 40 osob 
Cena pronájmu   9. 500 Kč

Salonek pro hosty čekající na svatební obřad

Míst k sezení    maximálně 40 osob 
Cena pronájmu   1. 500 Kč
(Cena je uvedena za hodinu)





16

Zámecká kaple

Zámecká kaple, na jejíž výzdobě se podíleli významní čeští umělci jako Petr Bušek či Jan Zachariáš 
Quast, je vhodným prostorem pro konání akce nejen církevní, ale i světské povahy. Unikátem 
hlavní části kaple jsou původní varhany, na které hrával již Antonín Dvořák a které díky své stále 

trvající funkčnosti nabízejí nevšední hudební doprovod Vaší akce.

Info
Zámecká kaple se nachází v přízemí, čímž umožňuje bezbariérový přístup ze zámeckého 

nádvoří. K dispozici jsou po celou dobu konání akce toalety na nádvoří zámku.

Poznámky
V zámku je zakázáno:

 použití prostředků a věcí způsobujících znečištění nebo poškození interiérů
 vstup do areálu/zámku všem zvířecím mazlíčkům
 jakékoliv dotýkání či manipulace s historickými exponáty

Předem Vám děkujeme za dodržování výše uvedených pravidel!

Soukromý koncert

Míst k sezení    maximálně 80 osob 
Cena pronájmu   3. 000 Kč

Křtiny

Míst k sezení    maximálně 80 osob 
Cena pronájmu   1. 500 Kč
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Vámi vybraný interiér 

Pokud Vás stále nezaujala naše standardní nabídka interiérů, nabízíme Vám možnost vlastního 
výběru pokoje v zámku Sychrov. Zámek, kterému se právem přezdívá vyřezávaná pohádka, je 
totiž vybaven rozmanitým množstvím prostor, ze kterých si budete moci vybrat takovou, která 

bude maximálně vyhovovat Vašim požadavkům.

Info
Výběr jednotlivých interiérů je podmíněn předchozím schválením správou zámku. S ohledem 
na historickou expozici je zde potřeba dbát na zvýšenou pozornost na vystavené exponáty, 

i proto je počet hostů v takovém případě omezen.

Poznámky
V zámku je zakázáno:

 použití prostředků a věcí způsobujících znečištění nebo poškození interiérů
 vstup do areálu/zámku všem zvířecím mazlíčkům
 jakékoliv dotýkání či manipulace s historickými exponáty

Předem Vám děkujeme za dodržování výše uvedených pravidel!





Další doplňkové služby
a informace 

Svatební obřady na zámku Sychrov mají vlastní nabídkový katalog.

Kontakty

Zámek Sychrov namestek.jaromir@npu.cz


