
VODNÍ HRAD ŠVIHOV 

SVATEBNÍ OBŘAD 
 

 
 

Podmínky uskutečnění obřadu 
 

 Svatební obřad se uskuteční na základě smlouvy o konání svatebního 

obřadu mezi správou státního hradu Švihov alespoň jedním ze svatebčanů 

po zaplacení poplatků dle platného ceníku. 

 Smlouvu je nutné uzavřít a plnění uhradit nejpozději 30 dní před termínem 

svatebního obřadu. Při nedodržení podmínky nemůžeme zaručit všechny 

běžně nabízené služby. 

 Svatební obřady se konají za běžného návštěvnického provozu (s vyloučením 

návštěvnického provozu na místě a po dobu konání obřadu). 

 Všichni účastníci svatebního obřadu jsou povinni dodržovat návštěvní řád 

a organizační pokyny pracovníků hradu. 

 V objektu hradu je zakázán volný pohyb osob. 

 Do interiérů hradu není možné vstupovat s živými zvířaty, s kočárky, s jídlem 

a pitím. V interiéru hradu není možné házet rýži ani okvětní lístky. 

 Veškeré mimořádnosti (např. špatně se pohybující osoba, vlastní hudba, 

doplňkový program, nevěsta, která si nepřeje být viděna apod.) je nutné 

domluvit s dostatečným předstihem. 

 

Průběh svatebního obřadu 
 

 S přiměřeným předstihem (cca 10 minut) před domluveným termínem 

začátku konání svatebního obřadu se svatebčané shromáždí na nádvoří 

hradu, kde si skupinu převezmou pracovníci hradu. 

 Skupina jako celek je odvedena na místo konání obřadu, kde se svatební 

hosté posadí. Budoucí novomanželé s doprovodem a svědky jsou před 

obřadem seznámeni s oddávajícími pracovníky. 

 Po obřadu proběhne přípitek pro 6 osob (novomanželé, svědci, oddávající). 

Následují gratulace novomanželům. 



 Po gratulacích pracovníci hradu odvedou svatební hosty zpět na nádvoří 

a proběhne fotografování novomanželů v interiérech hradu. 

 Na nádvoří hradu je možné po dobu fotografování domluvit občerstvení, 

program, nebo podle provozních podmínek domluvit svatebním hostům 

zkrácenou prohlídku hradu a podobně. 

 

Kontakty 
 

Termín konání a úřední náležitosti obřadu je nutné domluvit na matrice 

Městského úřadu ve Švihově. Průběh obřadu se domlouvá před sepsáním 

smlouvy o konání svatebního obřadu se správou hradu. 

Církevní svatby a jsou domlouvány individuálně podle konkrétních požadavků 

oddávajícího a svatebčanů. 
 

Správa státního hradu Švihov  Městský úřad Švihov 

Žižkova 1, 340 12 Švihov   Nám. Dr. E. Beneše 38, 340 12 Švihov 

tel.:  376 393 378    tel.:  376 393 244 

e-mail: svihov@npu.cz    e-mail: mu-svihov@klatovsko.cz  

web: www.hradsvihov.cz   web: www.svihov.cz  

 

 

Ceník pronájmu a služeb 
 

Uvedená cena je smluvně rozdělena na dvě části – pronájem a fotografování 

v prostorách hradu, agenturní činnost (příprava prostor včetně úklidu, doprovod 

pracovníků hradu, hudební doprovod nebo ozvučení sálu, květinová výzdoba, 

přípitek, pamětní mince na den svatby). 

Cena zahrnuje rovněž autorské poplatky za použití zvukových děl a daň z přidané 

hodnoty dle platného sazebníku. 

 

SVATEBNÍ OBŘAD 
(TANEČNÍ SÁL, ŠPÝCHAR) 

7.500,- Kč / 1. 4. - 31. 10. 

9.000,- Kč / 1. 11. - 31. 3. 

SVATEBNÍ OBŘAD  

(KAPLE) 
10.000,- Kč / 1. 4. - 31. 10. 

15.000,- Kč / 1. 11. - 31. 3. 

SVATEBNÍ OBŘAD  
(PARKÁN, JINÝ VENKOVNÍ PROSTOR) 

7.500,- Kč / 1. 4. - 31. 10.  

9.000,- Kč / 1. 11. - 31. 3. 
 

PLATNÝ OD 1. 1. 2018 (UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ 21% DPH) 
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