
NOVÝ ZÁMEK V KOSTELCI NAD ORLICÍ 
patřící k nejvýznamnějším empírovým stavbám v Česku se nachází 
uprostřed rozsáhlého anglického parku a celý jeho areál je klidným 
místem pro konání svatebních obřadů i svatebních hostin.

Pro svatební obřady v zámku je určen Zrcadlový sál. Ten nabízí 
40 míst k sezení, avšak jeho celková kapacita je 100 osob. Jste mi-
lovníky přírody? Nechte se oddat v zeleni parku. Nejoblíbenější 
místo pro svatby v exteriéru najdete v centru parku, pod korunou 
takřka dvousetletého platanu.

Veškeré požadavky na místo, průběh obřadu, výzdobu, hudební 
doprovod s Vámi naše svatební koordinátorky budou konzultovat 
a připraví tak, aby Váš svatební obřad proběhl k Vaší spokojenosti. 

Foto: Honza Ježdík

Pro menší svatby (do 30 osob) nabízíme uspořádání svatební 
hostiny v Toniově zámecké kavárně. Pro větší svatby je možné 
připravit raut či jiné občerstvení a využít k tomu i velkou terasu. 

Svatební obřady se v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí konají 
druhou a čtvrtou sobotu v měsíci, ale lze domluvit i jiný termín.

Kontakt: Bc. Ivona Jasníková , Tel.: 734 709 023, 
E-mail: info@zamekostelecno.cz, www.zamekkostelecno.cz
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„Snad proto, že jsi ze zámku…snad pro ten šampon z heřmánku“ 
- notoricky známé verše Štěpána Šafránka ze slavné básnické ko-
medie už dávno zlidovělý. Princezna ze zámku je tak trochu v kaž-
dé z nás. A svatba je jedinečnou příležitostí zažít ten neopakova-
telný pocit – ona princezna a on princ, který ji odveze na bílém 
koni. Na zámcích je možné i toto. Tím však výčet zdaleka nekončí 
– novomanželé mohou třeba vypouštět bílé holubice.

Proč zámek?
Svatby na zámcích zažívají renesanci. Důvodů k tomu je spousta, 
i když neopakovatelnost dne, který si zaslouží dokonalé místo, je 
stále neochvějně na prvním místě.
„Svatba na zámku má jedinečné kouzlo a atmosféru. Snoubenci si 
ve snovém prostředí realizují tu „svou“ pohádku,“ uvádí PR mana-
žerka Chateau Mcely Eva Plchová. Velmi oblíbené jsou české  zám-
ky i mezi cizinci. Svatba na českém zámku je totiž výrazně finančně 
výhodnější, než třeba v Anglii.
Kromě atmosféry hraje nezastupitelnou úlohu také fakt, že si pro-
story některého zámku můžete objednat jen pro svůj svatební den 
a jeho hosty a vyhnout se tak pocitu „běžícího pásu“ svateb, kte-
rý je mnohým nepříjemný a tak trochu kazí kouzlo jedinečnosti. 
Vždyť která nevěsta by se chtěla dobrovolně míjet ve dveřích s další 
princeznou v bílém? Na zámku můžete prožít velký den přesně po-
dle svých představ.
Kouzlo výjimečnosti nějaké honosné stavby dávných dob využíva-
jí nejraději mladí snoubenci. Podle E. Plchové se ale stále častěji 
objevují i starší páry, které obvykle volí komornější verzi svatby 
a vychutnávají si slavnostní chvíle třeba jen v kruhu rodinném bez 
velké hostiny.

Svatba na zámku
i klasika může proběhnout  
v duchu módních trendů
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Civilní nebo Církevní?
Svatba na zámku může mít jakoukoliv podobu. Máte možnost vo-
lit mezi civilním nebo církevním obřadem. Evangelické sňatky jsou 
možné přímo na zámcích, katolické se odehrávají v kostele. Chce-
te-li však strávit celý svůj svatební den v jednom prostředí, volte 
zámek, u kterého je i kostel či kaple. Další možnou variantou jsou 
pak přejezdy – oddáni budete ve vybraném kostele a celá oslava se 
všemi tradicemi se může odehrávat v zámeckém prostředí.
„Určitě doporučuji domlouvat se přímo na zámku, co a jak je mož-
né - svatební koordinátor má všechny potřebné informace a se 
snoubenci navštíví i matriku,“ dodává E. Plchová.

na klíč – jako Pro PrinCeznu
Zaměstnanci zámků vám s organizací a realizací vaší svatby pomo-
hou takzvaně od A do Z. Svatba na klíč je dnes už běžnou záleži-
tostí. Sympatické je, že i na velmi honosných, pro mnohé finančně 
hůře dostupných místech, nabízejí různé typy balíčků vždy podle 
možností jednotlivých snoubeneckých párů. 
Nejvíce vás bude stát soukromí. Pokud se totiž rozhodnete prožít 
svou svatbu na zámku jako jediní v daný den, bude stát exkluzivita 
desetitisíce korun, navíc všude není možná. Klasické půlhodinové 
obřady, kdy po vaší svatbě stojí za dveřmi další čekatelé, stojí ob-
vykle pár tisíc.
Nákladné pochopitelně bývá ubytování hostů. Platí známá přímá 
úměra: čím více hostů bude váš velký den prožívat s vámi, tím více 
prostředků bude třeba vynaložit. 



Hlavní trend sezóny – Příroda i na zámku
Protože jsou zámky prostředím, kde se „zastavil čas,“ mohlo by 
se zdát, že je možné se tu najíst jen z historických talířů, ve svitu 
těžkého mosazného svícnu. Nenechte se mýlit – i tady lze prožít 
uvolněnou svatbu třeba s hostinou v trávě. A právě to je čím dál 
oblíbenější záležitost:
Příroda jako taková se poslední dobou promítá do požadavků 
snoubenců i samotných trendů, které sledujeme v zahraničí a kte-
ré pronikají i k nám, potvrzuje E. Plchová. Oblíbené jsou svatby pod 
širým nebem v zahradě či podvečerní grilování, i květinové výzdo-
by jsou čím dál více v duchu přirozenosti.

a jaké jsou současné trendy svateb na zámku? 
Koně - k princeznám jednoduše patří a to se nemění v čase. Užít 
si můžete v krásném historickém kočáře taženém koňmi, k zasně-
ženému zámku vás může dovézt i psí spřežení nebo prostě jen 
výstavní bělouš, který přiveze nevěstu k překvapeným svatebním 
hostům přímo k oltáři.
Limonády – svatby na zámcích jsou převážně doménou letních 
měsíců. Domácí mátové, citronády nebo třeba levandulové limo-
nády jsou příjemným osvěžením během oběda i dalších oslav
Sweet bar – nehledě na klasiku svatebního dortu, který mají snou-
benci společně zakrojit, si své místo na slunci už našly tzv. sweet 
bary – plné drobných cukrovinek, sušenek vyzdobených třeba 
v barvě ostatní výzdoby a dalších dobrot. Své příznivce si nacházejí 
i dětské varianty, uzpůsobené tak, aby si všechny družičky i ostatní 
děti mohly vybrat to, co nejvíce lahodí jejich oku. 
Barvy – převládá broskvová a obecně všechny pastelové barvy; 
svatebním zámeckým evergreenem zůstává stále fialová v kombi-
naci s bílou
Smile box (digitální přístroj na pořizování fotografií) – úžasný čes-
ký vynález jako stvořený pro zámecké prostředí. Tahle přenosná 
krabička zachytí vaše slavnostní chvíle před vytvořeným pozadím 
a fotky jsou okamžitě na světě a bez čekání. Vytisknou se na kvalit-
ní fotografický papír, smile box navíc výborně funguje i při spojení 
se sociálními sítěmi. Vaši svatbu tak můžete prožívat i se vzdále-
nějšími přáteli.
Vtipná originální svatební videa dokážou emočně strhnout všech-
ny svatebčany. Zvládnou vykouzlit úsměv na tváři i po letech, až 
manželé budou, třeba se svými vnoučaty, vzpomínat na jedinečný 
den.

zavedená klasika
Tak jako dnešní snoubenci rádi experimentují s prostředím a po-
dobou svatebního obřadu, v otázce hostiny je obvyklé spíše se 
držet zavedeného. I na zámcích tak kuchaři často připravují svíč-

kovou v moderní úpravě a stoly se připravují obvykle do tvaru pís-
mene T nebo U. Trendem ale je přesouvat vše co nejvíc ven – do 
zahrad, patia nebo pod party stany.
Klasika se týká i oblečení. Nevěsty dávají přednost dlouhým ša-
tům, poslední dobou je velmi oblíbená krajka. „Ještě jsem se nese-
tkala s nějakou extravagancí ohledně oblékání. Zámecké prostředí 
si žádá své a svatební hosté tento fakt ctí.“ míní E. Plchová.

zámeCké radovánky
Svatba na zámku je krásnou vzpomínkou na jedinečný den vaše-
ho života. Nemusí být nijak „upjatá,“ ba naopak. Jedním z hezkých 
zvyků je společné zasazení stromu v zámecké zahradě. Nese jmé-
na snoubenců a ti se mohou třeba na výročí sňatku jezdit dívat, jak 
strom roste a na“svém“ zámku pořádat další významné rodinné 
akce jako jsou například křtiny. Na obecně oblíbené házení rýže či 
plátků růží, nasazování chomoutu nebo rozbíjení talíře se ale ptej-
te předem svého svatebního koordinátora, někde také není povo-
leno. Nepovolené ale můžete nahradit jinou zábavou – třeba pro-
jížďkou na koni nebo lukostřelbou v zámeckém parku. Vypouštění 
bílých holubic nebo balónků hromadných přání pak vaše svatební 
zážitky z nezapomenutelného prostředí příjemně dokreslí.
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Zámek Nelahozeves
VÝJIMEČNÉ SVATEBNÍ MÍSTO

www.zameknelahozeves.czZÁMEK NELAHOZEVES
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Zásnuby získávají po letech své nové příznivce
Bez dokonalých zásnub by nebylo dokonalé svatby. Specifická 
rodinná tradice zažívá v posledních letech své znovuzrození. Pů-
vodně nutnost, aby byl vztah dvou lidí společensky legalizován 
a mohli se ruku v ruce objevovat na veřejnosti, má i v dnešní době 
své kouzlo. Zámky jsou pro něj skvělým místem.  Už podle Gutha 
Jarkovského by se zásnuby neměly obejít bez darů. Budoucí snou-
benka má dostat kytici světlých květů a prsten s drahým kame-
nem. Ten by měl (ale nemusí) obdržet i partner (popřípadě něco, 
co bude nosit stále u sebe – např. hodinky). Dříve rodinné obřady 
zasnoubení se dnes omezily jen na večeři ve dvou. Ta má své velké 
kouzlo. Představte si rozsvícené svíčky v absolutním soukromí zá-
meckého sálu a osobního číšníka. „Třešinkou“ na dortu pak může 
být třeba překvapená budoucí snoubenka, kterou veze limuzína 
na místo a ona do poslední chvíle neví, kam a co se bude dít. I ta-
kový zážitek mohou poskytnout zámky.


