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Každá země má své symboly a legendy. Mezi ty české patří ležák Pilsner 
Urquell, jehož historie se začala psát roku 1842 v plzeňském pivovaru, 
a od té doby se jeho věhlas rozšířil do celého světa. Dnes je Plzeňský 
Prazdroj největším pivovarem v Čechách, unikátní industriální památkou 
a zároveň živým a dynamickým místem otevřeným veřejnosti. 

Prostřednictvím Konferenčního a společenského centra SECESE nabízíme 
k pronájmu reprezentační sály pivovaru a prostory Pivovarského muzea. 
Reprezentační místnosti si do dnešní doby zachovaly svoji osobitost 
a neopakovatelnou atmosféru, která svou výjimečností umocní zážitek 
z vašeho svatebního dne. 

Uspořádejte svůj svatební obřad v prostorách Pivovarského muzea 
nebo Pivovaru Plzeňský Prazdroj, slavnostní hostinu pak v saloncích 
Konferenčního a společenského centra SECESE Plzeňského Prazdroje.

Zajistíme pro vás perfektní servis a skvělý catering, který promění váš 
svatební den v pohádku. Veškeré vaše požadavky a přání budou řešeny 
individuálně na základě osobní domluvy, kdy vám vyjdeme maximálně 
vstříc. Můžeme pro vás zajistit i doprovodné služby, například květinovou 
výzdobu, dekoraci prostředí, hudbu, doporučení profesionálního fotografa 
či vizážistky, svatebního salonu a mnoho dalšího. N
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Svatební den 
v netradičních 
prostorách
Uspořádejte jednu 
z nejvýznamnějších 
událostí svého života 
ve výjimečném stylu. 
Zajistíme perfektní 
služby se skvělým 
cateringem, které 
promění vaši svatbu 
v nezapomenutelný 
zážitek!

Ke každé svatbě přistupujeme individuálně a termín je vždy rezervován 
pouze pro jedinou svatbu, aby tak byla zaručena stoprocentní péče 
personálu a vaše maximální spokojenost.
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Osobité prostory Pivovarského muzea jsou ideálním místem pro 
uspořádání originálního svatebního obřadu. Ten se bude konat 
v atraktivních místnostech valečky, která původně sloužila k uložení 
a předsoušení zeleného sladu – k tzv. válení. K Pivovarskému muzeu náleží 
i dvoreček, který budete mít při obřadu taktéž k dispozici.

Základní pronájem za 5 000 Kč zahrnuje:
• Hodinovou rezervaci Pivovarského muzea včetně valečky
• Přípravu lavic a svatebního stolu se slavnostním ubrusem
• Přípravu psací soupravy a tácku na prstýnky
• Přípitek pivem Pilsner Urquell pro novomanžele, svědky a oddávající
• Květinová výzdoba na obřadní stůl
• Reprodukovanou hudbu z vlastního CD
• Možnost fotografování v interiérech Pivovarského muzea, na dvorečku 

a na hradbách

K základnímu pronájmu lze navíc objednat:
• Prodloužení pronájmu Pivovarského muzea  1 000 Kč/1 hod.
• Přípitek pro ostatní hosty pivem Pilsner Urquell dle nápojového ceníku
• Přípitek Bohemia Sektem dle nápojového ceníku
• Občerstvení dle vašich požadavků
• Dodatečnou květinovou výzdobu dle náročnosti
• Živou hudbu dle náročnosti
• Prohlídku Pivovarského muzea  

s průvodcem pro svatebčany 
(vhodná např. při fotografování novomanželů,  

nebo druhý den po svatbě) 80 Kč/osoba

 60 osob
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Obřad 
v Pivovarském 
muzeu 
Využijte možnost 
pronájmu atraktivních 
společenských 
prostor Pivovarského 
muzea v památkově 
chráněném domě 
v centru Plzně. 
Unikátně zachovaný 
právovárečný dům 
z 15. století dýchá 
historií a vašemu 
velkému dnu dodá 
výjimečnou atmosféru.

Zaujala vás možnost konání svatebního obřadu v nabízených prostorách? 
Prosím, kontaktujte matriku Plzně 3 – sady Pětatřicátníků 7,  
tel.: 378 036 535 nebo 378 036 517, kde je nutné zajistit si oddávajícího. 
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Obřad 
v Pivovaru 
Plzeňský 
Prazdroj
Prožijte svatební 
den v Pivovaru 
Plzeňský Prazdroj, 
rodišti světoznámého 
ležáku Pilsner 
Urquell. Konferenční 
a společenské centrum 
SECESE nabízí prostory 
pro svatební obřad, 
hostinu i večerní veselí.

Pro svatební obřad nabízíme reprezentační sály pivovaru, jejichž historie 
sahá až do roku 1908, kdy se právováreční měšťané rozhodli přestavět 
jednu z budov pivovaru na konferenční místnosti pro zasedání valných 
hromad a přijímání návštěv. Za dobu jejich existence měl pivovar čest 
v těchto výjimečných prostorách hostit nejen významné obchodní partnery, 
ale i řadu známých českých i zahraničních osobností, umělců či politiků.

Pro obřad v letních měsících nabízíme:
• Altánek 
• Slavobránu na paloučku u zahradního pavilonu
• Nádvoří u fontány

Základní pronájem za 4 000 Kč zahrnuje:
• Rezervaci prostor
• Přípravu sezení pro svatebčany a obřadního stolu se slavnostním ubrusem
• Přípravu psací soupravy a tácku na prstýnky
• Přípitek pivem Pilsner Urquell pro novomanžele, svědky a oddávající
• Květinovou výzdobu na svatební stůl
• Možnost fotografování v prostorách Pivovaru Plzeňský Prazdroj
• Reprodukovaná hudba nebo z vlastního CD

K základnímu pronájmu lze navíc objednat:
• Přípitek pro ostatní hosty pivem Pilsner Urquell dle nápojového ceníku 
• Přípitek Bohemia Sektem dle nápojového ceníku
• Občerstvení dle vašich požadavků
• Dodatečnou květinovou výzdobu dle náročnosti
• Živou hudbu dle náročnosti
• Prohlídku Pivovaru Plzeňský Prazdroj 

pro svatebčany za zvýhodněnou cenu 100 Kč/osoba

 dle kapacity jednotlivých salonků

Zaujala vás možnost konání svatebního obřadu v nabízených prostorách? 
Prosím, kontaktujte matriku Plzně 3 – sady Pětatřicátníků 7,  
tel.: 378 036 535 nebo 378 036 517, kde je nutné zajistit si oddávajícího. 
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Správný výběr místa pomůže navodit tu správnou atmosféru, kterou své 
svatbě chcete vtisknout.

Konferenční a společenské centrum SECESE nabízí pronájem exkluzivních 
reprezentačních prostor pivovaru nejen pro obřad, ale i pro svatební 
hostinu. Máme bohaté zkušenosti s pořádáním svateb, a proto vám 
zaručíme výborný servis, individuální přístup a široký sortiment služeb. 
Termín je vždy rezervován pro jednu svatbu.

SECESE disponuje variabilními prostory od salonků vhodných pro menší 
svatební hostiny přes zahradní pavilon Formanka se zahrádkou vhodnou 
pro letní grilování až po velký společenský sál Pilsner Urquell pro 150 
osob. 

Pronájem pro svatební hostinu:
• Sál Pilsner Urquell 1000 Kč/hod. 
• Formanka 1000 Kč/hod. 

Prodloužení pronájmu po 24.00 je možné na základě individuální dohody.
Při konzumaci nad 25 000 Kč je pronájem účtován zdarma. 
Dekorace sálu bude naceněna dle náročnosti.

Svatební nabídka v rámci ceny pronájmu zahrnuje:
• Sestavení svatebního menu dle nejnovějších gastronomických trendů 

a vašich požadavků
• Po dohodě možnost přinést vlastní dort a svatební koláčky
• Parkování v areálu pivovaru
• Bezplatné využití audiovizuální techniky v reprezentačních prostorách 

(projektor, plátno, ozvučení)

 dle kapacity jednotlivých salonků
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Svatební 
hostina 
v pivovaru 
Plzeňský 
Prazdroj
Uspořádejte svatební 
hostinu v netradičním 
prostředí s unikátní 
atmosférou a vysokou 
kvalitou. Plzeňský 
Prazdroj vám nabízí 
služby Konferenčního 
a společenského centra 
SECESE.

Zlatý sál

Červený sál

Sál Pilsner Urquell
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Kapacity 
salonků a sálů 
SECESE

SÁL
skoly

cepování
ZLATÝ

salonek
CERVENÝ

SÁL
ZELENÝ

salonek

FOYER

ŠATNA

VSTUP

ZAHRÁDKA

SÁL
PILSNER URQUELL

WC

WC

Zahradní paviloN
formanka

výcep

Kapacita sálů

Uspořádání / Počet osob 
při jednotlivých typech uspořádání

Plocha 
v m2

raut banket U forma T forma

Sál Pilsner Urquell 150 150 90 72 36

Červený sál 64 56 40 40 26

Sál Školy čepování 50 — 45 — —

Zelený salonek 32 10 10 — —

Zlatý salonek 30 — 18 — 20

Zahradní pavilon Formanka 112 60 30 — 28

Zahrádka 50 50 — — —
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Catering
Připravíme menu přesně podle vašich požadavků. Bohatý výběr 
pochoutek teplé a studené kuchyně, ovoce a moučníky, i výběr z nabídek 
banketních menu. 

Vybírejte z naší pestré nabídky jednotlivých specialit z české i mezinárodní 
kuchyně. Cena menu začíná již od 390 Kč.

Večerní občerstvení formou rautu
Kdo by si chtěl krátit svatební den jenom proto, že vyhládlí hosté odjíždějí 
domů na večeři?
Nechte si připravit pozdní občerstvení, které zajistí naprostou spokojenost 
i těch nejvytrvalejších jedlíků.

Pro večerní párty je vhodný studený bufet, který můžeme doplnit 
vybranými teplými jídly. V letních měsících nabízíme možnost uspořádat 
grilování s posezením před Konferenčním a společenským centrem 
SECESE. 
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Svatební 
hostina
Pro vaši svatbu vám 
nabídneme nejen 
prvotřídní cateringové 
služby, ale rádi 
zajistíme i květinovou 
výzdobu, dekoraci, 
dárky pro svatebčany, 
hudbu a další služby 
a doprovodné 
programy.
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Jsme schopni zajistit služby, které vám usnadní nejen přípravy, ale 
i kompletní organizaci svatební hostiny. Svůj velký den si tak budete moci 
užít bez starostí.

Zajistíme pro vás
• Přípravu tabule dle vašich požadavků, zejména barevné sladění, 

květinovou výzdobu
• Návrh svatebního menu podle počtu hostů a vašich požadavků
• Nefiltrované pivo Pilsner Urquell, kterým zjedinečníte váš svatební den
• Parkování aut svatebčanů v areálu pivovaru Plzeňský Prazdroj po dobu 

konání obřadu či hostiny

Dále pro vás na přání můžeme zajistit:
• Večerní grilování pod širým nebem
• Personifikované pivní sklenice pro novomanžele a ostatní svatebčany –

na objednávku vám necháme vyhotovit tradiční pivní sklenice se jmény 
a datem svatby

• Doprovodný program
• Kadeřnici, vizážistku, fotografa, květinářství či půjčovnu svatebních 

šatů
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Organizace
Svatba je jedním 
z nejdůležitějších 
okamžiků v životě, 
avšak předsvatební 
přípravy bývají 
vyčerpávající. Dovolte 
nám, abychom vám 
s organizací vaší svatby 
pomohli. 
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Prohlídka Pivovaru 
Plzeňský Prazdroj 
Pozvěte své hosty na unikátní 
prohlídku, která jim přiblíží 
historii i současnost jednoho 
z nejznámějších pivovarů v České 
republice. V rámci prohlídky uvidí 
starou a novou varnu, moderní 
stáčírnu a pivovarské sklepy, 
kde ochutnají nefiltrované pivo 
Pilsner Urquell. Prohlídku je 
nutné objednat minimálně tři dny 
předem. 

Cena: novomanželé zdarma
 ostatní hosté 100 Kč/osoba

Prohlídka Pivovarského 
muzea v Plzni
Prožijte příběh piva od starověku 
do současnosti v Pivovarském 
muzeu. Navštivte původní 
právovárečný dům z 15. století, 
který na vás dýchne atmosférou 
středověku a odhalí vám tajemství 
výroby a způsobu podávání a pití 
piva v minulosti. 
Prohlídku je nutné objednat 
minimálně tři dny předem. 

Cena: novomanželé zdarma
 ostatní hosté 80 Kč/osoba

Projížďka formanským 
vozem
Projeďte pivovarem na povoze 
taženém pivovarskými koňmi. 
Z formanského vozu si můžete 
prohlédnout pivovar, nafotit 
unikátní svatební fotografie, nebo 
využít vůz jako stylovou dopravu 
z místa obřadu na místo svatební 
hostiny. Trasu a délku projížďky 
přizpůsobíme vašim požadavkům.

Cena:  4 000 Kč za první hodinu, 
každá další započatá hodina 
900 Kč

Škola čepování 
Pilsner Urquell
Zpestřete vašim hostům svatební 
odpoledne či večer. Pivovarský 
sládek se bude svatebčanům 
věnovat 3 hodiny. Naučí je správné 
čepování piva a seznámí je se 
zásadami péče o pivo.

Cena: 1 500 Kč/3 hod.

Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH.
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Doprovodný 
program
Hledáte zpestření 
vašeho svatebního 
dne? Vyberte si 
z několika nabízených 
možností, díky nimž 
bude váš svatební den 
opravdu mimořádný.
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Prohlídka pro novomanžele
K obřadu nebo hostině v našich prostorách nabízíme prohlídku Pivovaru 
Plzeňský Prazdroj nebo Pivovarského muzea v Plzni pro novomanžele 
zdarma, pro ostatní svatebčany za zvýhodněnou cenu. Na prohlídku je 
možné jít i následující den po svatební hostině, nebo po dohodě využít 
i jiný termín.

Staňte se bednáři 
K hostině v pivovaru nabízíme zdarma doprovodný program „Staňte se 
bednáři“. 

Na přání broušené sklenice pro novomanžele
K hostině v pivovaru v kombinaci s obřadem v Pivovarském muzeu 
nebo v pivovaru dáme na vyžádání zdarma vyhotovit novomanželům 
personifikované pivní sklenice se jmény a datem svatby.

Tip na dárek pro vaše hosty
Potěšte své hosty originálním dárkem z nejslavnějšího českého pivovaru.
Věnujte jim pivní sklenici s vybroušeným jménem či datem vaší svatby.
Nabízíme nápojové sklo, dárkově balené pivo a další originální pivní suvenýry.
Aktuální nabídky pivních dárků najdete na: www.eshop.prazdroj.cz.
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Dárek pro vás
Velice si vážíme, že jste 
si vybrali naše prostory 
k uspořádání vaší 
svatební hostiny. 
Máme pro vás 
připravenu speciální 
nabídku.
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Konferenční a společenské centrum 
SECESE
Plzeňský Prazdroj, a.s.
U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň
tel.: +420 735 189 019
e-mail: secese@prazdrojvisit.cz

Více informací  
na www.prazdrojvisit.cz
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