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SVATEBNÍ SLUŽBY 
VAŠICH SNŮ



Na sezónu 2015 rozšířila matrika Městského úřadu v Benešově svou nabídku. Mimo vy-
psaných termínů Vás oddají kdykoliv si budete přát. Za tuto službu si matrika Městského  
úřad účtuje poplatek 5 000 Kč.

Pro církevní sňatek je možné zvolit jakýkoliv termín.

velice nás těší, že právě zámek  
Jemniště zaujal Vaši pozornost  
při výběru tohoto jedinečného dne. 

Dobrý den ze zámku Jemnište,



Kaple sv. Josefa – v kapli se konají civilní i církevní obřady během celého roku. Uvnitř
 je 70 míst k sezení, dalších 50 hostů může pohodlně stát. Zrekon-
struované, původní, barokní varhany dodají obřadu patřičnou noblesu. Spolupracujeme 
s varhaníkem, Jakubem Janštou, který je vedoucím kůru v kostele sv. Františka z Assisi  
v Praze. Na telefonním čísle 608860331 si můžete s panem Janštou domluvit konkrétní hu-
dební doprovod Vašeho obřadu. Doporučujeme dát na jeho názor, pomůže Vám při výbě-
ru vhodných skladeb. Hudba je zahrnuta v ceně pronájmu. Během obřadu se v kapli smí 
natáčet a fotografovat. Zdarma je též umožněno fotografování a natáčení na nádvoří  
a v rozlehlém zámeckém parku. Před kaplí je dovoleno házet na novomanžele rýži či okvět-
ní lístky. Do zámecké zahrady se dostanete vestibulem zámku. Zpět na nádvoří projdete 
přes zámeckou Cafe Custoza, kde se můžete báječně občerstvit. Opětovný návrat Vašich 
hostů do zahrady je možný jen po zaplacení vstupního poplatku!

Svatební sály  – dvě místnosti na sebe navazující, k dispozici celoročně. Svatební sály jsou 
 komornějšího rázu, pojmou do 50 hostů. K hudebnímu doprovodu se 
zde využívá harmonium. Hudba je zahrnuta v ceně pronájmu, stejně tak přípitek pro novo-
manžele, svědky a oddávajícího. Může se zde fotografovat a natáčet. Do zahrady vejdete 
skrze vestibul zámku, kde je dovoleno házení rýže a okvětních lístků. Zpět na nádvoří se 
dostanete přes zámeckou kavárnu Cafe Custoza, kde se můžete báječně občerstvit. Opětov-
ný návrat Vašich hostů do zahrady je možný jen po zaplacení vstupního poplatku!

Rosarium – v letních měsících a pokud je hezké počasí, je možné uspořádat svatební ob-
 řad v rosariu za zámkem. Tato část růžové zahrady je jako stvořená ke koná-
ní romantických obřadů. Atmosféru dokreslí zurčící voda z nedaleké pískovcové kašny, 
která byla do zahrady umístěna v létě 2009. Pro hosty jsou připraveny k sezení zahradní 
židličky. V ceně obřadu je zahrnut přípitek pro novomanžele, svědky a oddávajícího. Váš 
svatební obřad doprovodí zvuky harfy v podání paní MgA. Stani Ramešové. Reprodukova-
nou hudbu nelze použít. V případě nepříznivého počasí se obřad automaticky přesune do 
kaple sv. Josefa. Ze zahrady na nádvoří se dostanete přes zámeckou kavárnu Cafe Custoza, 
kde se můžete báječně občerstvit. Opětovný návrat Vašich hostů do zahrady je možný jen 
po zaplacení vstupního poplatku!

Giardinetto – menší romantická zahrádka za zámkem vpravo s kašnou a hrnkovými kvě-
 tinami jako jsou například oleandry, hortenzie, fuchsie, ibišky, granátové 
jablko a myrty. Pro Vaše hosty budou připraveny k sezení zahradní židličky. V ceně obřadu 
je zahrnut přípitek pro novomanžele, svědky a oddávajícího. K obřadu se využívá harmo-
nium ze svatebních sálů, reprodukovaná hudba není možná. V případě nepříznivého počasí 
se obřad automaticky přesune do svatebních sálů. Ze zahrady na nádvoří se dostanete 
přes zámeckou kavárnu Cafe Custoza. Opětovný návrat Vašich hostů do zahrady je možný 
jen po zaplacení vstupního poplatku!

Pro svatební obřad můžete vybrat ze čtyř prostor



Ceník pro rok 2015:
1. Kaple sv. Josefa   15.000 Kč
 - pronájem kaple na obřad
 - 60 židlí s bílými přehozy, 10 míst ve dřevěné lavici
 - hudební doprovod na původní barokní varhany
 - hromadný vstup s hosty do zámecké zahrady, možnost focení a natáčení

2. Rosarium – růžová zahrada   15.000 Kč
 - pronájem rosaria na obřad
 - zapůjčení zahradních židliček a stolku
 - hudební doprovod na harfu
 - slavnostní přípitek pro novomanžele a svědky
 - hromadný jednorázový vstup s hosty do zámecké zahrady, možnost focení a natáčení

3. Svatební sály – varianta a)   5.500 Kč
 - pronájem svatebních sálů na obřad
 - hudební doprovod na harmonium
 - slavnostní přípitek pro novomanželé a svědky
 - vstup do zahrady pouze pro novomanžele a fotografa, možnost focení
 - zvýhodněné vstupné pro ostatní svatební hosty do zahrady 80 Kč/os.

4. Svatební sály – varianta b)   7.500 Kč
 - pronájem svatebních sálů na obřad
 - hudební doprovod na harmonium
 - slavnostní přípitek pro novomanžele a svědky
 - hromadný jednorázový vstup s hosty do zámecké zahrady, možnost focení a natáčení

5. Giardinetto – romantická zahrádka   8.500 Kč
 - pronájem giardinetta na obřad
 - zapůjčení zahradních židliček a stolku
 - hudební doprovod na harmonium
 - slavnostní přípitek pro novomanžele a svědky
 - hromadný jednorázový vstup s hosty do zámecké zahrady, možnost focení a natáčení

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.



Jak si udelat rezervaci?
U PeRSONálU ZáMKU SI ZAMlUVÍTe SVATeBNÍ TeRMÍN A NA SPO-
leČNÉ SCHŮZCe (MUSÍ PŘeDCHáZeT DOMlUVA TeleFONeM) VáM 
BUDOU UKáZáNy PROSTORy ZáMKU A VySVĚTleN PRŮBĚH OBŘA-
DU. PO UHRAZeNÍ ČáSTKy ZA PRONáJeM PROSTOR ZáMKU JeMNIŠ-
TĚ VáM BUDe VySTAVeN DOKlAD PRO MATRIKU MĚÚ BeNeŠOVA, 
KAM Má SMySl CHODIT OHleDNĚ SVATeB NA ROK 2015 AŽ OD 1.12., 
NIKOlIV DŘÍVe! ZBylÉ TeRMÍNy leTOŠNÍCH SVATeB SAMOZŘeJMĚ 
ZPRACOVáVAJÍ NeUSTále. BylO By PRO VáS POHODlNĚJŠÍ ZVOlIT 
TeRMÍN SCHŮZKy NA ZáMKU SHODNÝ S ÚŘeDNÍMI HODINAMI Be-
NeŠOVSKÉ MATRIKy Ve DNeCH: PONDĚlÍ A STŘeDA, ABySTe VyŘÍDI-
lI VeŠKeROU ADMINISTRATIVU NAJeDNOU. 

http://www.benesov-city.cz/odbor-spravnich-veci/matrika

Snoubenci na matričním úřadu předkládají:

 – RODNÝ lIST
 – OBČANSKÝ PRŮKAZ
 – POTRVZeNÍ O ZAPlACeNÍ PRONáJMU Ze ZáMKU
 – PŘÍPADNĚ ROZSUDKy O ROZVODU A RODNÉ lISTy
    SPOleČNÝCH DĚTÍ 

Úrední hodiny matriky Benešov:

Pondělí 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00 hodin
Úterý  –  –
Středa  8.00 – 12.00 13.00 – 17.00 hodin
Čtvrtek 8.00 – 12.00 13.00 – 14.00 hodin
Pátek  –  –



Další servis zámku Jemniště, který si můžete připlatit:

1. Catering – hosty přivítejte welcome drinkem, nebo pro ně uspořádejte občerstvení
v zahradě. Se svými nejbližšími můžete poobědvat v některém z půvabných interiérů zám- 
ku Jemniště, kde pro Vás nadekorujeme krásnou svatební tabuli. Slavnostní menu Vám  
rádi uvaříme od 690 Kč na osobu. 

2. Zámek Jemniště nabízí servis celého svatebního dne. Podrobnější informace naleznete 
na www.jemniste.cz

3. Focení – na zámku Jemniště je možné pořizovat svatební fotografie v parku a ve fran-
couzské zahradě čestného nádvoří. Za příplatek 2 000 Kč máte možnost focení v hlav-
ním sále.

4. Noc v zámeckém apartmánu – po desetileté spolupráci se svatební klientelou zjišťujeme, 
že čím dál více párů neodjíždí na svatební cestu jen do zahraničí, ale využívá i dobrých 
služeb v České republice. Navíc v termínu, který nemusí být bezprostředně po svatbě. 
Toužíte-li po pobytu v zámeckém prostředí, naše velmi romantické apartmány jsou Vám 
k dispozici. www.jemniste.cz 

5. Vysazení svatebního stromu v zámeckém parku – jde o tradiční rituál, kdy novomanželé 
společně, za asistence naší milé zahradnice, dozasadí vybranou dřevinu. 

6. Svatební prohlídka zámeckých expozic – než pořídíte krásné fotografie, Vaši hosté si 
mezitím mohou prohlédnout interiéry zámku. 



Pokyny pro svatební pár:

1. Zákaz vstupu psů a jiných zvířat do areálu celého zámku, včetně parku. Zákaz vjezdu 
automobilů a motocyklů na čestné nádvoří.

2. Fotografování v expozicích zámku (hlavní sál) za poplatek 2 000 Kč (max. 20 min).
 Nutno nahlásit nejpozději 14 dnů před datem konání svatby. Hradí se v den svatby na 

pokladně. Vstup do expozičních prostor za účelem fotografování povolen pouze sva-
tebnímu páru s fotografem, a to vždy jen za doprovodu zaměstnance zámku. Servis vi-
deokameramana v expozicích zámku není povolen.

3. Všichni fotografové jsou povinni respektovat pokyny zaměstnance zámku.
4. Při civilních obřadech není povolen přípitek v kapli sv. Josefa.
5. Fotografování v zámeckém parku a na čestném nádvoří je bez poplatku. Do zámeckého 

parku vpustí zaměstnanec zámku svatební pár s hosty „NA JEDINÝ POKUS“ zadními dveřmi 
vestibulu hlavní budovy. Návrat z parku na čestné nádvoří VŽDY POUZE PŘES ZÁMEC-
KOU KAVÁRNU CAFE CUSTOZA. Opětovný návrat do parku bude možný jen po zaplacení 
vstupního poplatku!

6. Některé svatební páry využívají možnosti pronájmu vybraných prostor kolem zámku 
za účelem pohoštění. V takovémto případě nebude ostatním svatebním párům a jejich 
hostům dovoleno do konkrétních prostor (interiérů, exteriérů) vstoupit. Nejčastěji se 
jedná o prostranství za zámkem a malou zahradu vpravo za budovou, tzv. giardinetto.

7. Zákaz požívání vlastního alkoholu a občerstvení v celém areálu zámku. K dispozici jsou 
Vám služby v zámecké kavárně Cafe Custoza a restauraci.

8. Upozorněte Vaše přátele, že v areálu zámku není dovoleno nasazování chomoutů, pilo-
vání řetězů, řezání dřeva apod. Zákaz rozhazování papírových a umělohmotných kon-
fet a okvětních lístků (preferujeme živé okvětní lístky nebo rýži).

9. Svatební klienti berou na vědomí, že se mohou potkat s obřadem před a za nimi. Obřady 
se rozprodávají během celého roku a momentem vyprodání regulérních časů každý rok 
přibude pár obřadů prodaných vyjímečně. Není tedy jisté, že v půli sezóny zakoupený 
„poslední čas obřadu oddacího dne“ bude s konečnou platností poslední o pár měsíců 
později.

S jakýmikoliv otázkami týkajícími se detailů a vyjasnění informací se obracejte na
Kamilu Mrázkovou, tel.: 737 037 372, kamila@jemniste.cz

Dekujeme Vám  za Vaší důvěru,

KAMILA MRÁZKOVÁ
Realizace celých svatebních dní i svatebních obřadů

Tel.: 737 037 372
kamila@jemniste.cz

VERONIKA ZELENKOVÁ
Svatební obřady

tel.: 731 903 995
zamek@jemniste.cz



Svatební sály zámku Jemnište



Kaple sv.Josefa



Giardinetto



Rosarium


