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Úvod

Historické prostory zámku Sychrova přímo vybízí k uspořádání romantického a nezapomenutelného 
svatebního obřadu.

Nabízíme rozmanité množství svatebních prostor zahrnující nejen zámecký park, ve kterém se konají 
populární open-air obřady, ale i překrásné interiéry jako jsou zámecká kaple či Alainův sál.

Pokud si objednáte schůzku, rádi Vás zdarma provedeme všemi prostorami a pomůžeme Vám 
vše připravit tak, aby pro Vás a Vaše blízké byl svatební obřad u nás nezapomenutelným zážitkem 

na celý život.

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. Matrika Sychrov
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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
Sál slouží spíše ke konání menších svatebních obřadů. Fotografování a natáčení během obřadu 

je povoleno.

Zámecký balíček
Zámecký balíček obsahuje kompletní zajištění:

květinové výzdoby dle přání svatebčanů
hudebního doprovodu

svatebních prostor

Poznámky
V zámku je zakázáno:

  házení či užití přírodních okvětních lístků, rýže, bublifuků, konfet a podobných věcí způsobujících  
  znečištění nebo poškození interiérů
  brát do areálu/zámku zvířecí mazlíčky
  dotýkání se historických exponátů

Předem Vám děkujeme za dodržování výše uvedených pravidel!

Míst k sezení   maximálně 50 židlí 
Míst ke stání   přibližně 40 osob
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Královské apartmá

Královské apartmá, pojmenované podle své obrazové výzdoby tvořené francouzskými panovníky 
rodu Bourbonů, je jedním z nejkrásnějších zámeckých interiérů a sloužilo nejen k reprezentaci rodu 

Rohanů, ale i k ubytování nejvýznamějších hostů, kteří navštívili knížete Kamila z Rohanu.

Info
Apartmá je součástí expozice a slouží pouze pro komorní svatby o maximálním počtu deseti 
osob včetně fotografa. Jedná se o historický interiér, kde je třeba důkladně dbát na ochranu 

vystavených exponátů. Fotografování a natáčení během obřadu je povoleno.

Zámecký balíček
Zámecký balíček obsahuje kompletní zajištění:

květinové výzdoby dle přání svatebčanů
hudebního doprovodu

svatebních prostor

Poznámky
V zámku je zakázáno:

  házení či užití přírodních okvětních lístků, rýže, bublifuků, konfet a podobných věcí způsobujících  
  znečištění nebo poškození interiérů
  brát do areálu/zámku zvířecí mazlíčky
  dotýkání se historických exponátů

Předem Vám děkujeme za dodržování výše uvedených pravidel!
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Zámecká kaple

Zámecká kaple, na jejíž výzdobě se podíleli významní čeští umělci jako Petr Bušek či Jan Zachariáš 
Quast, je vhodným prostorem pro konání nejen církevního, ale i světského obřadu. 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 svatby.

Info
Zámecká kaple se nachází v přízemí a poskytuje tak bezbariérový přístup ze zámeckého nádvoří. 
Svatební obřad může být realizován i v předkaplí, kde kulisu v pozadí dotváří hlavní část zámecké 

kaple. Fotografování a natáčení během obřadu je povoleno.

Zámecký balíček
Zámecký balíček obsahuje kompletní zajištění:

květinové výzdoby dle přání svatebčanů
hudebního doprovodu

svatebních prostor

Poznámky
V zámku je zakázáno:

  házení či užití přírodních okvětních lístků, rýže, bublifuků, konfet a podobných věcí způsobujících  
  znečištění nebo poškození interiérů
  brát do areálu/zámku zvířecí mazlíčky
  dotýkání se historických exponátů

Předem Vám děkujeme za dodržování výše uvedených pravidel!

Míst k sezení   maximálně 16 osob v lavicích
    (možnost přidání až 24 židlí)
Míst ke stání   přibližně 60 osob
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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 
svatebního obřadu s velkým množstvím hostů. Díky svému reprezentativnímu dojmu, tvořenému 
například sbírkou vzácných obrazů, zajišťuje galerie jedno z nejkrásnějších míst pro vstup do 

manželského života.

Info
Zámecká galerie, nacházející se v prvním patře zámku, je optimálním prostorem pro konání 
velkého svatebního obřadu. Tento interiér doporučujeme při počtu padesáti a více svatebních 
hostů. Fotografování a natáčení během obřadu je povoleno. Součástí prostor je i klavír situovaný 

na pódiu, jenž může posloužit k hudebnímu podkladu celého obřadu.

Zámecký balíček
Zámecký balíček obsahuje kompletní zajištění:

květinové výzdoby dle přání svatebčanů
hudebního doprovodu

svatebních prostor

Poznámky
V zámku je zakázáno:

  házení či užití přírodních okvětních lístků, rýže, bublifuků, konfet a podobných věcí způsobujících  
  znečištění nebo poškození interiérů
  brát do areálu/zámku zvířecí mazlíčky
  dotýkání se historických exponátů

Předem Vám děkujeme za dodržování výše uvedených pravidel!

Míst k sezení   maximálně 200 židlí
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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 a nabízí tak nejedno romantické místo pro uspořádání svatby pod 
širým nebem. Nezapomenutelnou atmosféru svatby dotváří v pozadí novogotická dominanta 

zámku.

Info
Po dobu konání obřadu je zámecký park zpřístupněn veřejnosti. Fotografování a natáčení během 
obřadu je povoleno (používání dronu je možné pouze po předchozím písemném souhlasu 
vedoucího správy památkového objektu). Při příznivém počasí nabízíme zajištění elektrického 

proudu na vybraná svatební místa v areálu.

Zámecký balíček
Zámecký balíček obsahuje kompletní zajištění:

květinové výzdoby dle přání svatebčanů
hudebního doprovodu

svatebních prostor

Poznámky
V parku je zakázáno

  házení či užití plastových okvětních lístků, konfet či rýže  
  (doporučujeme bublifuky nebo přírodní lístky)
  brát do areálu zvířecí mazlíčky

Předem Vám děkujeme za dodržování výše uvedených pravidel!

Míst k sezení   maximálně 16 židlí 
Míst ke stání   bez omezení
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Další zámecké interiéry

Pokud Vás stále nezaujala naše standardní nabídka interiérů, nabízíme Vám možnost 
vlastního výběru pokoje v zámku Sychrov. Zámek, kterému se právem přezdívá vyřezávaná 
pohádka, disponuje množstvím romantických prostor, které z Vaší svatby udělají zcela  

nezapomenutelný zážitek.

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

je počet svatebních hostů omezen.

Zámecký balíček
Zámecký balíček obsahuje kompletní zajištění:

květinové výzdoby dle přání svatebčanů
hudebního doprovodu

svatebních prostor

Poznámky
V zámku je zakázáno:

  házení či užití přírodních okvětních lístků, rýže, bublifuků, konfet a podobných věcí způsobujících  
  znečištění nebo poškození interiérů
  brát do areálu/zámku zvířecí mazlíčky
  dotýkání se historických exponátů

Předem Vám děkujeme za dodržování výše uvedených pravidel!
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Barokní salonek

Jelikož chceme, abyste si svůj velký den plně užili a nemuseli se trápit, kam pohodlně usadíte 
své hosty před začátkem svatebního obřadu či v době, kdy budete zvěčňováni na svatebních 

fotografiích, dovolujeme si Vám nabídnout Barokní salonek.

Barokní salonek nabízí širokou škálu využití. Jedná se o místnost, jenž může ideálně posloužit 
jako zázemí a mimo jiné se zde nachází i malá kuchyňka, která je svatebčanům i hostům plně  

k dispozici po celou dobu pronájmu.

Prostory jsou v zimním období vytápěny a nacházejí se v přízemí zámku, naproti zámecké kapli.
Kromě dokonalého zázemí pro svatební hosty můžete Barokní salonek využít i pro uspořádání 

menší svatební hostiny

Info
Prostory disponují bezbariérovým přístupem.

Kuchyňka obsahuje standardní vybavení včetně ledničky, rychlovarné konvice, skleniček, talířů.

Poznámky
V zámku je zakázáno:

  házení či užití přírodních okvětních lístků, rýže, bublifuků, konfet a podobných věcí způsobujících  
  znečištění nebo poškození interiérů
  brát do areálu/zámku zvířecí mazlíčky
  dotýkání se historických exponátů

Předem Vám děkujeme za dodržování výše uvedených pravidel!

Míst k sezení   maximálně 30 židlí
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Svatební hostina

Zámecká galerie není jen úžasným místem pro konání svatebního obřadu, ale též pro uspořádání 
velkolepé a jedinečné hostiny. Hodovat v místech, kde se v historii bavili majitelé zámku společně 
se svými urozenými hosty není denní rutinou nikoho z nás. My Vám ovšem nabízíme možnost  

si takový zážitek splnit a uspořádat hostinu ve velkolepém historickém sále.

Info
Prostora je vybavena pódiem, ze kterého může být hostina doprovázena vámi vybranou kapelou 

a jehož součástí je i funkční klavír. 

V přední části interiéru se rozprostírá taneční parket, vhodný pro první novomanželský tanec.
 

Naproti pódiu se nachází rozsáhlý barový pult, jenž může být využíván cateringovou společností.

Prostory jsou v přízemí vybavené toaletami a šatnou. Zámeckou galerii nelze využít v jeden den 
pro obřad i svatbu.

Poznámky
V zámku je zakázáno:

  házení či užití přírodních okvětních lístků, rýže, bublifuků, konfet a podobných věcí způsobujících  
  znečištění nebo poškození interiérů
  brát do areálu/zámku zvířecí mazlíčky
  dotýkání se historických exponátů

Předem Vám děkujeme za dodržování výše uvedených pravidel!

Míst k sezení   maximálně 80 židlí
    (kulaté stoly)
Míst k sezení   maximálně 60 židlí
    (tabule)





20

Fotografování novomanželů

Žádný svatební obřad by neměl být opomenut na fotografiích, stejně jako ženich a nevěsta. 
Zámek Sychrov nabízí více překrásných prostor než jen místa určená ke svatbě. Proto Vám nabízíme 
jedinečnou příležitost zaznamenat svůj velký den v historických reprezentativních komnatách, které 

učiní svatební album ještě o něco nezapomenutelnější.

Info
S ohledem na historické exponáty, nábytek i podlahy je nezbytně nutné dbát na zvýšenou 
opatrnost při pořizování fotografií. U nevěst či jiných dam, pohybujících se po původních parketách 

požadujeme, aby na ně vstupovaly výhradně bez jehlových podpatků.

Svatebčané jsou povinni dostavit se na pokladnu zámku cca 10 minut před začátkem fotografování. 
Pokud tak neučiní nejpozději do pěti minut uplynulých po sjednaném čase, musí se přizpůsobit 

časovým možnostem zaměstnanců zámku s ohledem na provoz.

Maximální počet osob je 10, včetně Vámi vybraného fotografa.

Poznámky
V zámku je zakázáno:

  házení či užití přírodních okvětních lístků, rýže, bublifuků, konfet a podobných věcí způsobujících  
  znečištění nebo poškození interiérů
  brát do areálu/zámku zvířecí mazlíčky
  dotýkání se historických exponátů

Předem Vám děkujeme za dodržování výše uvedených pravidel!
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Jak si rezervovat svatební obřad na zámku 
Sychrov?

1. Navštivte naše stránky: https://www.zamek-sychrov.cz/cs/svatebni-obrady a informujte se, zda Vámi vybraný 
termín nemůže být ohrožen některou z akcí probíhajících na zámku Sychrov (viz složka „Termíny nevhodné k uzavření 

svatebních obřadů na zámku Sychrov).

2. Rezervujte svůj termín na Obecním úřadu Sychrov.

3. Sjednejte si bezplatnou schůzku, na které si prohlédnete svatební interiéry a exteriéry, dozvíte se maximální počet 
informací a doporučení od profesionálů ohledně průběhu svatebního obřadu. V průběhu schůzky také můžete vyřídit 

smlouvy týkající se pronájmu svatebních prostor. (viz p. Jaromír Náměstek).

Kontakty
  

  Obecní úřad Sychrov   +420 485 146 081, matrika@obecsychrov.cz 

  Zámek Sychrov    namestek.jaromir@npu.cz






