
    

    
 
 
 
 

 
Vážení snoubenci, 
svatba je prvním a symbolickým krokem na dlouhé pouti 
manželstvím a právě proto ji všichni věnujeme velkou pozornost.  
 

Zámek Bor Vám nabízí krásné a romantické prostředí k prožití 
nezapomenutelných okamžiků Vašeho velkého dne. Prostřednictvím 
tohoto letáčku si Vám dovolujeme poskytnout podrobnější informace    
o zámku a o možnostech svatebních obřadů.  
 

    

    

    

    
    

    



Svatební obřady v obřadní síni 
 
Na zámku v Boru se oddává zdarma v obřadní síni v předem určených oddávacích termínech. 

Pro rok 2017 se jedná o soboty:  21. 1., 11. 2., 18. 3.,  8. 4., 22. 4., 20. 5., 10. 6., 24. 6., 1. 7., 22. 7.,      

5. 8., 19. 8., 2. 9., 16. 9., 21. 10., 4. 11. a 9. 12. Doba oddávání se stanovuje od 10 do 14 hodin. 

Za povolení uzavřít manželství mimo stanovené oddávací dny, mimo stanovenou dobu a mimo 

stanovenou obřadní místnost, je vybírán správní poplatek, podle vyhlášky o správních 

poplatcích ve výši 1.000,- Kč (platba v pokladně MěÚ Bor).  

 

Svatební obřady se konají ve slavnostním gotickém sále, kde je k dispozici 16 míst na sezení 

pro nejužší rodinu, celková kapacita sálu je až 60 osob. Sál se nachází v přízemí zámku, je 

bezbariérový a přístupný z nádvoří.  

 

  
 

Obřadní síň i ostatní prostory si mohou snoubenci po předchozí domluvě se správou zámku 

vyzdobit vlastními květinami či vazbami květin.  

Z důvodu možností poškození dlažby je zakázáno rozhazování rýže  

v prostorách obřadní síně i na nádvoří!! 



Svatební obřady v kapli sv. Vavřince a na louce  
 

Kromě slavnostní obřadní síně se v zámku mohou konat obřady také v hradní kapli sv. Vavřince 

či na horním nádvoří zámku (louka u branky do parku). V obou případech je nutné uhradit 

správní poplatek Městskému úřadu v Boru a nájem správě zámku.  

Pronájem kaple k uzavření manželství je možný pouze v období od 1. 4. 2017 do 31. 10. 2017.  

Snoubenci mohou dále využít nabídky oddávajících a matrikářky v historických kostýmech.  
 

         
 

Ceník v případě uzavření svatby v kapli nebo na louce: 

Správní poplatek – 1.000,- Kč (platba v pokladně MěÚ Bor) 

Pronájem hradní kaple – 2.420,- Kč vč. 21% DPH (platba v pokladně zámku) 

Pronájem horní louky – 1.815,- Kč vč. 21% DPH (platba v pokladně zámku) 

Oddávající a matrikářka v historických kostýmech: 1.210,- Kč vč. 21% DPH (platba v pokladně zámku) 
 

Parkování svatebčanů a focení v areálu zámku  
 

 

Parkování pro svatebčany (max. 8 aut) je umožněno v areálu v zámku, v podzámčí (viz. plánek). 

V případě větší svatby, je nutné s ostatními auty parkovat na parkovišti naproti zámku. 
 

Focení svateb je možné ve volně přístupných interiérech zámku během otevírací doby 

objektu a na zámeckém nádvoří, louce a v parku. Focení v prohlídkovém okruhu není možné. 



Správa zámku Bor zajišťuje pouze prostory.   

Veškeré informace ke svatebnímu dni podává matrikářka Městského úřadu v Boru. 
 

 

 

KKoonnttaakkttyy::  

  

MMěěssttsskkýý  úúřřaadd  BBoorr  

SSpprráávvnníí  ooddbboorr,,  mmaattrriikkaa  

tteell..  337744  775566  112255,,  337744  775566  112266  

nnáámm..  RReeppuubblliikkyy  11  

334488  0022    BBoorr  

ee--mmaaiill::  sspprraavvnnii@@mmuubboorr..cczz  

PPrraaccoovvnníí  ddoobbaa::    

ppoo  ++  sstt    77  ––  1177  hh..  

úútt    ++  ččtt  77  ––  1155  hh..  

ppáá      77  ––  1133,,3300  hh..  

ppřřeessttáávvkkaa  oodd  1111,,3300  ddoo  1122  hh..  

  

  

************************************************************************************************************************************************************************************************

ZZáámmeekk  BBoorr,,  sspprráávvaa  zzáámmkkuu  

tteell..  337744  778899  119988  

PPllzzeeňňsskkáá  225599  

334488  0022    BBoorr  

ee--mmaaiill::  zzaammeekk@@mmuubboorr..cczz  

OOtteevvíírraaccíí  ddoobbaa  zzáámmkkuu  aa  ppookkllaaddnnyy::  

11..  11..  ––  3311..  33..            ppoo  ––  ppáá      88  ––  1166  hh..    

11..  44..  ––  3311..  1100..        ddeennnněě      99  ––  1177  hh..  

11..  1111..  ––  3311..  1122..    ppoo  ––  ppáá    88  ––  1166  hh..    

ppřřeessttáávvkkaa  oodd  1122  ddoo  1122,,4455  hh..  
  

  


