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Na Statek Starý Týn 
se dostanete jednoduše
I když Statek Starý Týn leží schovaný pod kopci 
romantické krajiny Českého středohoří, všichni 
svatebčané se sem dopraví rychle a bez bloudění:

Poloha Statku Starý Týn
Statek má ideální polohu pro klidný svatební den i bujaré veselí. 

Nachází se na kraji malebné vesničky Starý Týn, která je památkovou 

rezervací. Historické město Úštěk, kde se natáčel například 

film Kolja nebo Rebelové, je vzdáleno jen 2 kilometry.

 Q Adresa statku: Starý Týn 54, Úštěk
 Q GPS souřadnice: 50.6053922N, 14.3307894E
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Prostory a vybavení 
Statku Starý Týn
Statek Starý Týn je pro svatbu jako dělaný.  
A to doslova. Všechny prostory a vybavenost 
jsme přizpůsobili tak, aby váš slavnostní den 
proběhl bez problémů a měli jste po ruce vše, 
co potřebujete. 

Sál „Red Tractor“–
profesionálně 
zařízených 210 m2

Veškeré dekorace včetně židliček a stolů 

poskytujeme zdarma. Katalog dekoračního 

vybavení Vám bude zaslán společně s nabídkou 

emailem. 

Sál poskytne dostatek pohodlí a prostoru pro všechny 

satební hosty. A zároveň nabídne zázemí, ze kterého 

bude mít radost každý catering.

Žádost o nabídku svatba@statekstarytyn.cz
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Kuchyně vybavená pro každou svatbu
Ať už připravujete komorní svatbu, nebo ji pojmete  

ve velkolepém stylu, kuchyně to zvládne, protože je vybavená 

jako v kvalitní restauraci:

 Q 4 lednice (3 ve skladu + 1 přímo v kuchyni,  

každá o objemu 100 l)
 Q sporák, trouba a konvektomat na 100 až 150 porcí
 Q vodní lázeň pro udržení teplého jídla, mikrovlnka
 Q kompletní sada nádobí a příborů

Bar - alkoholické a nealkoholické nápoje
Bar zajišťuje a plně obsluhuje výhradně pronajímatel. Konkrét-

ní nabídka nápojů baru je realizována na základě požadavků 

objednávajícího. Požadavky je nutno dodat minimálně 14 dnů 

před termínem konání svatby. 

Bar je mimo jiné vybaven i professionálním pákovým presovač 
na kávu.
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Nekonečná zahrada 
s výhledem  
do krajiny, 1 800 m2

Rustikální svatba, či svatba v boho stylu vyžaduje 

spoustu prostoru proto, abyste se během celého 

dne i noci cítili skvěle. Statek Starý Týn se pyšní 

rozlehlou zahradou  

s dominantním stromem, skalkami a trávníkem. 

Proč být taky celý den zavření uvnitř, když je 

venku krásně, ovívá vás čerstvý vzduch a okolní 

příroda vás doslova nabíjí? 

Venku se rodí fotky s nejkrásnější atmosférou. 
Na statku i v blízkém okolí si každý najde 

atraktivní místo na snímky, které mu svatební 

den připomínají celý život – stromy, pole,  

les, rybník, vyhlídka Kalvárie Ostré či filmové 

náměstí v Úštěku. 

Kromě toho jistě oceníte, když se děti budou mít 

kde vyřádit:
 Q houpačky pro děti
 Q dostatek místa pro dětské hry
 Q možnost projížďky na koních

Objekt stylové Stodoly 
pro „mokrou variantu“ 
svatebního obřadu a ubytování
Rozlehlá Stodola (230 m2) vám poskytne dostatek 

důstojného místa pro případnou „mokrou variantu“ 
svatebního obřadu za deště. Stodola je napojena na 

venkovní zahradu. 

V patře stodoly, mohou vaši hosté přespat. Odpadne vám 

tak starost s řešením jejich ubytování.
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Zázemí pro nevěstu a ženicha
Váš den „D“ vyžaduje také soukromí, které vám Statek 

poskytne v samostatné místnosti. Ženich by neměl nevěstu 

před obřadem vůbec vidět – v zázemí tak můžou proběhnout 

všechny předsvatební přípravy, které nevěstu čekají. 

V pokoji se oprostíte od venkovního ruchu, zaženete 

náznaky nervozity a hlavně se v klidu připravíte – místnost 

je vybavena zrcadlem, stolkem, židlemi, gaučem a postelí.

Parkování přímo v areálu 
Statku - pro více než 40 aut
Nebojte se problémů s parkováním. Hned vedle hlavní 

budovy Redtractoru na trávě najde parkování přibližně 

15 aut a jen o malý kousek dále je dosti místa pro dalších 

více než 25 automobilů. 
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Květiny a vazba květin
Květiny nejsou v ceně nájmu nicméně vám jejich zajištění 

a aranžování můžeme zajistit pohodlně přímo na našem 

statku. Konkrétní podobu květinové výzdoby navrhneme 

a zpracujeme na základě našich zkušeností a zároveň 

návrhy sladíme s představou nevěsty.

Dekorace
Dekorace jsou v ceně nájmu a s výběrem konkrétních 

prvků vám rádi pomůžeme. S dotazy a požadavky se 

prosím obracejte přímo na svatebního koordinátora. 

Seznam vybraných požadovaných dekorací je nutno předat 

nejpozději 7 dnů před termínem konání svatby.

Žádost o katalog „Květinové výzdoby“

Žádost o seznam „Dekoračních prvků“
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Služby a vybavení, 
které jsou v ceně 
pronájmu Statku 
Starý Týn
Statek Starý Týn vám je k dispozici od pátku 
do neděle. Součástí pronájmu je kompletní 
prostor, tedy Sál „Red Tractor“, Stodola 
a velká zahrada se vším vybavením.

Vybavení Statku
 Q vybavení kuchyně, stoly a lavice z masivu, pěkné 

konferenční stoly
 Q dekorace – závěsná světla, balíky slámy, sudy, 

necky, zdobné cedulky, dřevěné směrovky… detailní  
seznam a fotografie všech dekorací vám rádi 
zašleme e-mailem. 
 
 

 Q historická skříň, která skvěle poslouží  

např. jako „sweet bar“

Ubytování přímo na Statku
Přespat je možné v patře Stodoly na 15 stylových 

„vojenských postelích“.  

Dále nabízíme ubytování ve čtyřech amartmánech - 

1×4-lůžko, 1×3-lůžko, 1×2-lůžko s přistýlkou, 

1×2-lůžko.

Zajímavou možností, zejména pro milovníky pobytu 

vpřírodě, je ubytování na zahradě v exotických 
Jurtách (6 jurt / á 4 osoby). 

O dalších možnostech ubytování v blízkosti Statku 

se dočtete zde >>.

Žádost o nabídku dekorací
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Užitečné informace,  
které vám usnadní plánování 
svatby na Statku

Ubytování v okolí
V případě potřeby, kdy z kapacitních 

důvodů nebude nabídka Statku Starý 

Týn postačovat, je možné využít kapacit 

některého z ubytovacích zařízení 

v nedalekém městě Úštěku (2,5 km).

Obřad
Svatební obřady zajišťují pracovníci 

městského úřadu Úštěk. Obřad 

mimo vypsané dny je zpoplatněn - 

konkrétní informace o termínech a 

podmínkách obdržíte na matrice MÚ 

Úštěk - matrika zde >>. 

Platba pronájmu
Úhrada pronájmu je rozdělena na zálohu, 

ve výši 50 % z celkové ceny pronájmu, 

a doplatek. 

Zálohová faktura je vystavena současně 

s nájemní smlouvou. Doplatek je splatný 

30 dnů před termínem konání svatby.

V případě zájmu Vám detailní informace 

o cenách zašleme e-mailem:

Žádost o cenovou nabídku
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Kudy na Statek Starý Týn?
Ať už se rozhodnete dorazit na svatbu do Starého Týna 

autem, vlakem, nebo autobusem, cesta k nám na Statek je 

vždycky jednoduchá.

Autem
Cesta autem je nejrychlejší a nejpohodlnější. 

Z Prahy na Statek dojedete za 1 hodinu. 
Ideální trasa vede po dálnici D8 směrem  

na Ústí nad Labem, ze které odbočíte na sjezdu 

Roudnice nad Labem, nebo Litoměřice.

Náš Statek je skvěle 
dostupný i z dalších míst
Starý Týn je jednoduše dostupný  

i z dalších měst v okolí. Dojezdové 
vzdálenosti jsou maximálně do hodiny:

 Q Ústí nad Labem: 30 minut
 Q Děčín: 36 minut
 Q Mladá Boleslav: 55 minut
 Q Liberec: 60 minut

Vlakem a autobusem
Máte několik možností. Záleží, jakým spojům 

dáte přednost:

Z Prahy vlakem a autobusem přes 
Hněvice, 1,5 hod. 
Druhá nejrychlejší cesta na Statek vede 

vlakem do Hněvic u Štětí, odkud se svezete 

s přestupem v Úštěku přímo do Starého Týna.

Z Prahy autobusem, 2,5 hod. 
Dáváte-li přednost výhradně autobusu, čekají 

vás 2 přestupy ve Štětí a v Úštěku.

 

Z Prahy vlakem do Úštěku a pak kousek 
pěšky, celkem cca 2,5 hod. 
Další možností je dorazit do Úštěku vlakem 

a na svatební veselí doputovat po vlastních. 

Lehkým krokem jste ve Starém Týnu  

za 30 minut a cestou si užijete výhledy  

na kopečky Českého středohoří a Kokořínska.

q

w

e

Potřebujete poradit s cestou či dopravou? Napište nám
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Drobná pravidla svatby 
na Statku
Statek leží v malé vesničce, ve které žijí i jiní, a je proto 
třeba brát ohled nejen na ně, ale i na ostatní okolí. 
Prosíme vás tedy o dodržování určitých pravidel,  
která vás ale nijak výrazně neomezují:

 Q ohňostroje a lampiony štěstí jsou kvůli blízkému 
letišti zakázány

 Q v rámci svatby prosím neorganizujte žádné 
open-air koncerty

 Q prosíme o úctu ke všemu vybavení, které slouží  
i dalším svatbám

 Q je nevhodné přesouvat oslavu někam jinam v rámci 
obce

Kontakty
Máte-li jakékoliv doplňující dotazy, potřebujete-li 
poradit, domluvit se na prohlídku Statku, nebo si rovnou 
zarezervovat termín svatby, spojte se s námi některým 
z níže uvedených způsobů:

 Q Kontaktní formulář
 Q E-mail: svatba@statekstarytyn.cz
 Q Tel.: 722 169 331
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