PODMÍNKY A ORGANIZACE SVATEBNÍCH OBŘADŮ NA ZÁMKU
Vážení snoubenci,
jsme potěšeni, že máte zájem o uspořádání svatebního obřadu v nádherných a reprezentativních
prostorách Arcibiskupského zámku či Podzámecké zahradě, která je skvostem mezi
evropskými zahradami. Pro svoji unikátnost byly zámek a Podzámecká zahrada zapsány na
Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.
O výjimečnosti místa svědčí i to, že váš svatební obřad se může odehrát na zámku, o který jeví
mimořádný zájem filmové štáby a byla v něm natočena jak řada českých pohádek, tak
i zahraniční historické velkofilmy jako Kateřina Veliká, osmi Oscary ověnčený Amadeus či
v nedávné době výpravná minisérie Marie Terezie.
Věříme, že nádherné romantické a velmi důstojné prostředí zámku nebo Podzámecké zahrady
vytvoří tu nejlepší kulisu k prožití významné události ve vašem životě a zanechá ve vás a vašich
blízkých dlouhodobé a nezapomenutelné vzpomínky.
V prostorách zámku nebo v Podzámecké zahradě je možné uzavřít občanský sňatek. Svatební
obřady probíhají od dubna do října v místech, která jsou uvedena na webových stránkách. Je na
vás, který termín a které prostory si pro váš svatební obřad zvolíte. Rádi vám při výběru
poradíme buď telefonicky, anebo osobně. Doporučujeme, abyste si termín a místo svatebního
obřadu zajistili v dostatečném předstihu.
Doba trvání každého obřadu od zahájení po ukončení, tedy odchod z interiérů, činí 60 minut.
Toto je dostačující čas k tomu, abyste si mohli celý obřad společně se svými hosty plně
vychutnat, bez jakéhokoliv spěchu. Následné fotografování v Podzámecké zahradě, tedy mimo
interiéry zámku, není časově omezeno.

Dovolte, abychom vás seznámili s podmínkami a organizací svatebních obřadů:
Úřední záležitosti si vyřizují snoubenci na matrice Městského úřadu v Kroměříži samostatně.
Kontaktujte nejprve matriku Městského úřadu v Kroměříži, paní Jarmilu Resutíkovou, anebo
její zástupkyni na telefonu: 573 321 182 a ověřte si, zda jsou vámi zvolené datum a čas sňatku
ještě volné. Svatbu si můžete domluvit také osobně v oddělení matriky, které naleznete
v budově MěÚ Kroměříž, Velké náměstí 115/1.
1.

Matrice doložíte potřebné doklady a po splnění administrativních náležitostí, které jsou
zpoplatněny matrikou, dostanete tzv. Povolení ke svatbě. Toto Povolení je závazné
a slouží jako rezervace svatebního obřadu na vámi zvoleném místě na zámku.

2.

Povolení ke svatbě obratem předložíte manažerovi návštěvnického provozu zámku,
anebo pověřenému pracovníkovi Správy Arcibiskupského zámku, se kterým domluvíte
podrobnosti svatby předem, zejména den a hodinu svatebního obřadu a jeho náležitosti.
Měsíc před konáním svatebního obřadu budete Správou Arcibiskupského zámku
vyzváni k uzavření Smlouvy o konání svatebního obřadu se snoubenci,
resp. s objednateli, anebo s jedním ze snoubenců, resp. s objednatelem. Nejpozději dva

týdny před konáním svatebního obřadu musejí být všechny poplatky související se
svatbou na zámku zaplaceny Správě Arcibiskupského zámku, jinak bude rezervace
svatebního obřadu zrušena bez náhrady. Bližší podmínky jsou stanoveny v uvedené
smlouvě. Je nutné rozlišovat administrativní poplatky splatné matrice Městského úřadu
při vydání Povolení ke svatbě a dalších náležitostí a poplatky spojené se svatebním
obřadem na zámku.
3.

Organizace obřadu je zajištěna pracovníky Správy Arcibiskupského zámku
a pověřenými zaměstnanci matriky MěÚ v Kroměříži. Vzhledem k tomu, že svatební
obřady probíhají v bezpečnostním režimu památkového objektu a objektu UNESCO, je
nezbytné, aby všichni svatební hosté plně respektovali pokyny pracovníků Správy
Arcibiskupského zámku (zákaz kouření, pohyb pouze ve vyhrazených prostorách,
dodržení časového harmonogramu apod.)

Průběh svatebního obřadu na zámku:
Parkování jednoho vozidla před vjezdem do zámku, anebo v Podzámecké zahradě
podle pokynů pracovníka Správy Arcibiskupského zámku, je možný. Účastníci musejí být
nejpozději 10 min před zahájením obřadu přítomni na místě.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

uvítání pracovníkem Správy Arcibiskupského zámku
shromáždění a seřazení účastníků na pokyn pracovníkem Správy Arcibiskupského
zámku
starší svatební hosté, obtížně se pohybující, mohou být po dohodě s pracovníkem Správy
Arcibiskupského zámku zavedeni do sálu před příchodem svatebního průvodu
přesun a příchod do sálu (Podzámecké zahrady), usazení svatebčanů, administrativní
úkony
zahájení obřadu
projev oddávajícího
výměna prstenů, polibek, podpisy a slavnostní přípitek
gratulace svatebčanů
odchod ze sálu (Podzámecké zahrady)
během obřadu a po obřadu je možné fotografovat a natáčet pro soukromé účely
fotografování novomanželů v Podzámecké zahradě po skončení obřadu není časově
omezeno (zahrada je veřejnosti volně přístupná)

Další individuální požadavky, které bezprostředně souvisejí s obřadem, je možné akceptovat,
pokud podstatně nenaruší průběh obřadu, a není uplatňován smluvní příplatek. Pokud je
harmonogram v některém bodu narušen (např. pozdním příjezdem), musí být obřad operativně
zkrácen.
Je nezbytné dodržovat následující omezení:
• maximální doporučený počet účastníků obřadu s ohledem na kapacitu sálu či prostoru
v Podzámecké zahradě

•
•
•
•
•

nepožívat alkoholické nápoje v objektu a areálu v době obřadu (kromě přípitku
snoubenců a svědků)
z důvodu ochrany historických parket nevstupovat do Manského sálu na vysokých a
tenkých podpatcích (jehlách)
v celém objektu zámku i Podzámecké zahrady je zakázán vstup se psy či jinými
domácími zvířaty
předem stanovený časový harmonogram – celková doba svatby od zahájení (vstup do
interiérů) po obchod ze zámku nebo Podzámecké zahrady činí 60 minut
v interiérech zámku včetně nádvoří i v Podzámecké zahradě není možné praktikovat
takové svatební zvyky, jako je házení rýže, hrachu, konfet, rozbíjení talíře pro štěstí
apod.

Kontakt:
Správa Arcibiskupského zámku v Kroměříži, z. ú.
Sněmovní náměstí 1/2
767 01 Kroměříž
e-mail: zamek-kromeriz@ado.cz
radecki.jaroslav@ado.cz
tel. 737 452 637, 778 719 164

