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Svatba Na Kmíně přináší totální svobodu 
ve stylové, prostorné, moderní 

a přesto historické rodinné usedlosti. 
Máte na výběr z několika možností venkovních 

i vnitřních prostor. 
Hledáte zahradu u statku, stodolu s kapacitou. 

až 400 svatebčanů nebo třeba 
renesanční kostel? 

Určitě si vyberete to nejlepší místo, přesně 
podle vašich představ. 



Slunná terasa

Terasa s uzavřenou zahradou          

o velikosti 170 m2 láká k 

posezení a k vychutnání si 

úžasné atmosféry.



Zahrada

Krásná a prostorná zahrada              

v anglickém stylu je skvělá              

pro welcome drink a obřad. 

Velkorysá zahrada se rozkládá 

na ploše 1600 m2.



Lobby

Stylové lobby se perfektně hodí     

jako relax zóna pro vaše hosty. 

Můžete ji vyšperkovat třeba 

sladkým, limonádovým či 

pánským barem…



Ubytování

Připravili jsme pro vás a vaše 

hosty naprosto výjimečné                         

a do posledního detailu 

vyladěné pokoje tak, abyste se 

v nich cítili hezky. 

Každý pokoj má jinou příchuť, 

ale v každém bezpečně 

poznáte jak chutná komfort ….

Celková kapacita je 31 lůžek        

ve 12 apartmá.  

O dubna 2021 se můžeme 

pyšnit kategorií ubytování               

Penzion 4* Superior



Bistro

Elegantní a minimalistické 

prostory Bistra jsou dvě 

propojené místnosti                   

s průchodem na slunnou terasu. 

Ideální pro občerstvení vašich 

hostů a odpočinkovou zónu. 

Menší svatby zde mohou mít 

servírovaný oběd nebo raut.



Stodola
Stodola vybízí k tomu, abyste si 

jí vyzdobili přesně podle vašich 

představ. Můžete zde mít jen 

část oslavy a nebo klidně i celý 

svatební den, protože se sem 

vejde až 400 hostů.

V ceně pronájmu stodoly jsou 

designové dubové stoly a židle

Thonet pro 200 hostů.  Za 

příplatek je možné si zapůjčit i 

barové stoly a židle ve stejném 

stylu. 

Nově je stodola vybavena 5 

krásnými lustry v toskánském 

stylu. 





Kostel
sv. Jana Křtitele
Kostel svatého Jana Křtitele původně 
postavený  ve slohu románském byl v 

pol.15. st. přestavěn goticky a v pol.16. st. 
renesančně. Další úpravy proběhy v 17. a 

18. století. V 19. st. panská oratoř byla 
zpřístupněna přímo ze zámku a tím se 

kostel stal zámeckým kostelem. Vybavení 
interiéru kostela je převážně barokní. 

Hlavní oltář s obrazem sv. Jana Křtitele je 
barokní a pochází z roku 1729. V roce 
1860 se zde podruhé oženil hudební 

skladatel Bedřich Smetana. V kostele jsou 
plně funkční varhany. 

Pronájem: 

• V rámci svatby Na Kmíně
Cena: 5.000,-

• Pouze kostel
Cena: 10.000,-

Kapacita:                                                       
72 míst k sezení



KOLIK TO BUDE STÁT?  

ZVOLETE SI VARIANTU, KTERÁ SE VÁM              
NEJVÍCE LÍBÍ 

CENA ZAHRNUJE: 

Pronájem areálu dle zvolené varianty, ubytování ve 12 apartmá 
s bohatou bufetovou snídaní, zapůjčení základní slavobrány a 

18ks bílých skládacích židliček na obřad, stůl na obřad a stoly a 
židle ve stodole na svatební hostinu. 

DÁLE JE MOŽNÉ SI PRONAJNOUT: 

Designové slavobrány v různých stylech, starožitné stoly                 
na obřad, sladký bar, pánský bar, lucerny a další svatební 

dekorace. Více informací na vyžádání. 

CENA NEZAHRNUJE:

Catering (občerstvení, nádobí, stoly a vybavení nutné pro 
servírování) 



VARIANTY PRONÁJMU do 150 hostů

Květen, Červen, Červenec

Srpen, Září, Říjen

Leden, Únor, Březen, 

Duben, Listopad, Prosinec

PRONÁJEM (v ceně máte zahrnuto)

Pokoje 1-12 včetně snídaně v ceně ✔️ ✔️

Vnitřní prostory + Lobby ✔️ ✔️

Uzamčená zahrada po dobu obřadu ✔️ ✔️

Stodola a přilehlé nádvoří ✔️ ✔️

Pátek nebo sobota nebo svátek (1 noc se snídaní pro 31 hostů) 148 000 Kč 98 000 Kč

Dvoudenní svatba Čt - So nebo So - Po (2 noci se snídaní pro 

31 hostů) 177 500 Kč 127 500 Kč

Dvoudenní svatba Pá - Ne (2noci se snídaní pro 31 hostů) 197 000 Kč 157 000 Kč

Neděle nebo čtvrtek (1 noc se snídaní pro 31 hostů) 125 000 Kč 89 000 Kč

Pondělí až středa (1 noc se snídaní pro 31 hostů) 98 000 Kč 79 000 Kč
Ceny jsou včetně DPH

Poznámka: Bistro je vždy otevřené pro veřejnost (za poplatek 40.000,-Kč vám bistro uzavřeme a jen pro vás a vaše hosty zůstává otevřený bar). 

Pro účely svatby je exkluzivně uzavřena stodola, přilehlé nádvoří a lobby Penzionu. Zahrada a terasa je uzavřena pro účely 

svatby po celou dobu obřadu a focení. Vytápění stodoly není součástí cenového balíčku.



CATERING

Street je náš dvorní catering, který Na Kmíně 
vytvořil unikátní koncept Bistra, kde používá 

lokální a sezónní suroviny v precizním 
zpracování. Rádi vám připraví den před svatbou 

slavnostní večeři pro vás a vaše nejbližší hosty. Ve 
váš svatební den se o vás postarají od drobného 

občerstvení při přípravách nevěsty a ženicha, přes 
welcome drink na uvítanou vašich hostů, až po 
slavnostní hostinu. Jsou to profíci, kteří kromě 
lokální kuchyně bravurně dělají burgery, grill, 

asijská jídla, sushi, … 

Jak říkají sami, rádi vám splní všechna přání.

Street catering:                                                                                                             
Petr Urban                                                                                                                   

tel: +420 731 899 633                                                                                                    
email: info@streetcatering.cz

Nabízíme možnost i vlastního cateringu 
s manipulačním poplatkem 25.000 Kč

mailto:info@streetcatering.cz


PŘIJEĎTE K NÁM
Rádi vás u nás provedeme a ukážeme 

veškeré prostory.

Napište nám na svatby@nakmine.cz

nebo zavolejte na +420 724 347 494.

Těšíme se na vás!

facebook.com/penzionNaKmine

instagram.com/na_kmine

http://www.nakmine.cz/
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