
Knihovny 
 

Příspěvkové organizace Ministerstva kultury - knihovny poskytují svým uživatelům 
následující slevy v přístupu ke svým fondům: 

Národní knihovna České republiky  

držitelé průkazu ZTP/P, ZTP, TP  zdarma 

senioři nad 70 let (mimo uživatele Studovny vědeckých 
pracovníků) 

zdarma 

  

Moravská zemská knihovna v Brně  

Senioři od 65 do 69 let ročně 100,- Kč 

Senioři od 70 let zdarma 

ZTP, ZTPP, čtenáři 15 - 19 let zdarma 

 

Národní divadlo 
 
1) Obecná pravidla poskytování slev pro seniory 
 
Národní divadlo nabízí seniorům ve věku 65+ vstupenky s 50% slevou na vyhrazená místa 
všech vlastních představení. Sleva se nevztahuje na akce typu pronájem či představení 
hostujících souborů a lze ji uplatnit při nákupu vstupenek v pokladnách Národního divadla 
nebo při nákupu online. Slevu 50 % je možné využít po celou dobu předprodeje. 
V jednotlivých budovách se jedná o následující místa:  
Národní divadlo: I. a II. galerie 
Stavovské divadlo: I. a II. galerie 
Hudební divadlo Karlín: místa v 5. kategorii (vybraná místa na I. a II. balkoně) 
Nová scéna: místa na pravém a levém kraji hlediště, respektive do celého hlediště pro 
představení hraná při redukovaném hledišti (činohra). 
 
Kromě této slevy mohou senioři využít rovněž speciální nabídky na vybraná představení. Tato 
nabídka je aktuální vždy v daném měsíci a je vyhlášena k 25. dni předcházejícího měsíce. Po 
předložení dokladu lze slevu uplatnit až na 2 vstupenky (senior + doprovod) na každé 
představení v nabídce. 
 
2) Obecná pravidla poskytování slev pro zdravotně postižené 
 
Národní divadlo poskytuje slevu ve výši 50 % pro ZTP, ZTP/P do celého hlediště. Po 
předložení relevantního dokladu je možné tuto slevu poskytnout i osobám z jiných členských 
států Evropské unie. 
 

 



Pražský filharmonický sbor 
 
Pražský filharmonický sbor pořádá ročně 2 – 3 samostatné koncerty a cappella, které skutečně 
produkuje, včetně pronájmu sálu atd. Seniorům a osobám ZTP a ZTP/P poskytuje Pražský 
filharmonický sbor jednotné zvýhodněné vstupné ve výši 100,- Kč a hodlá v tom pokračovat 
i v sezóně 2018/19. Toto zvýhodněné vstupné lze poskytnout i osobám z jiných členských 
států Evropské unie. 
 
 

Česká filharmonie 
 
Česká filharmonie poskytuje následující slevy:  
 
1) Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P 
 
Sleva 50 % při nákupu jednotlivých i abonentních vstupenek na koncerty pořádané Českou 
filharmonií a Českým spolkem pro komorní hudbu, s výjimkou abonmá Ladíme spolu. Stejné 
podmínky platí i pro doprovod držitele průkazu ZTP/P. Sleva se nevztahuje na místa k stání 
a na varhanní empoře. 
 
2) Senioři nad 65 let 
 
Sleva 50 % při nákupu jednotlivých vstupenek na následující koncerty pořádané Českou 
filharmonií: adventní koncerty, mimořádné koncerty a veřejné generální zkoušky České 
filharmonie. Slevu nelze uplatnit na koncerty abonentních řad včetně koncertů Českého 
spolku pro komorní hudbu a edukativní pořady s výjimkou Zkoušky orchestru, večerních Čtyř 
kroků do nového světa a mimořádných edukativních koncertů 08. 04. 2019 a 16. 06. 2019. 
Sleva se nevztahuje na místa k stání a na varhanní empoře. 
 
Toto zvýhodněné vstupné lze poskytnout i osobám z jiných členských států Evropské unie. 
 
 

Institut umění – Divadelní ústav 
 
Institut umění – Divadelní ústav pořádá v příštím roce Pražské Quadriennale scénografie 
a divadelního prostoru (PQ 2019). O definitivní výši vstupného není zatím rozhodnuto, avšak 
předpokládá se stejný model jako v případě minulého ročníku PQ 2015, tedy že senioři 
a osoby ZTP (včetně ZTP z jiných členských státu Evropské unie) budou mít vstup zdarma. 
 
 

 
NÁRODNÍ FILMOVÝ ARCHIV 

Ponrepo je kino Národního filmového archívu, kde se promítají filmy především ze sbírek 
NFA, nikoliv z běžné distribuce.  
Vstupné pro členy Ponrepa: 50 Kč 
Vstupné pro členy Ponrepa – studenti a senioři: 40 Kč 
                                            – děti do 15ti let: 30 Kč 
Vstupné s jednodenním členstvím: 80 Kč 



Vstupné s jednodenním členstvím – studenti a senioři: 70 Kč 
                                                       – děti do 15ti let: 60 Kč 
Členství v Ponrepu: Členství v Ponrepu umožňuje návštěvníkům nákup cenově 
zvýhodněných vstupenek, zasílání měsíčního programu a newsletteru emailem a programovou 
brožuru spolu s dalšími tištěnými materiály zdarma.  

Roční členství: 150 Kč 

Roční členství – děti od 3 let 50 Kč, studenti a senioři: 100 Kč 

Roční rodinné členství (umožňuje nákup zvýhodněných vstupenek pro celou rodinu na každé 
představení): 100 Kč (studenti a senioři) / 150 Kč (dospělí) 

Od 1. září do konce roku 50% sleva na všechny typy ročního členství. 

Jednodenní členství umožňuje vstup na všechna představení v rámci daného dne. Cena první 
vstupenky činí 50 Kč (děti do 15 let)/ 70 Kč (studenti, senioři)/80 Kč (dospělí). Při zakoupení 
vstupenky na jakékoli další představení zaplatí divák zvýhodněnou cenu 30 Kč (děti do 
15 let)/ 40 Kč (studenti, senioři)/50 Kč (dospělí). 

 

NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY, ZÁMEK 672, 
696 62 STRÁŽNICE 

 
 
ZÁMEK 
Expozice  dospělí         70,- Kč 
  děti do 15 let v doprovodu dospělé osoby zdarma /max. 3 dětí/                  
 

školní mládež 6-15 let, studenti po předložení průkazu a držitelé ISIC karty (do 
26 let),  
 
osoby nad 60 let                      40,- Kč 

 
Speciální prohlídky ve výstavách  
(pouze pro předem objednané skupiny, max. počet - 20 osob) 
dospělí         70,- Kč 
školní mládež 6-15 let (včetně programů pro školy), studenti po předložení průkazu a držitelé 
ISIC karty (do 26 let), osoby nad 60 let     40,- Kč 
 
MUZEUM VESNICE JIHOVÝCHODNÍ MORAVY 

  dospělí                    120,- Kč 
  děti do 15 let v doprovodu dospělé osoby zdarma /max. 3 dětí/                 
   

školní mládež 6-15 let, studenti po předložení průkazu a držitelé ISIC karty (do 
26 let), osoby nad 60 let         60,- Kč 

   
  permanentní vstupenka na rok 2018 pro jednu osobu (10 vstupů) 500,- Kč 

 
u hromadných návštěv dětí do 6 let (MŠ apod.) je cena vstupného 20,- Kč na 
osobu, (pedagogický dozor – 2 osoby vstup zdarma), 

 



Vstup zdarma: 
- děti do 15 let za podmínek výše uvedených 
- držitelé průkazu  TP, ZTP, ZTP/P      
- držitelé průkazu Fond ohrožených dětí     
- držitelé karty Asociace muzeí a galerií ČR – AMG, Rady galerií ČR 
- držitelé karty ICOM 
- držitelé karty Zväzu múzeí na Slovensku, Rady galerií Slovenska   
- držitelé průkazu Muzejní společnost Uherské Hradiště   
- držitelé průkazu Národní památkový ústav, ICOMOS     
- držitelé průkazu Český svaz muzeí v přírodě 
- novináři předem ohlášení v sekretariátu ředitele    

Žadatel o slevu je povinen předložit platný doklad. 
 
 
Vstup zdarma v uvedené dny:  
    1. 5. Den vítězství,  
    19. 5. Muzejní noc na zámku (při příležitosti Dne muzeí) 
    15. 9. Dny evropského dědictví,  
    28. 9. Den české státnosti,  
    28. 10. Den vzniku samostatného československého státu 
 
 

MUZEA A GALERIE ZŘIZOVANÉ MINISTERSTVEM 
KULTURY - SLEVY ZE VSTUPNÉHO PRO ROK 2018 

Obecně volný vstup 

Příspěvkové organizace Ministerstva kultury muzejního a galerijního typu umožňují všem 
návštěvníkům ve stanovených a předem oznámených dnech vstup zdarma. Jedná se o státní 
svátky 28.9. a 28.10. a mezinárodní den dětí 1.6. Dále je volný vstup umožňován zpravidla na 
Mezinárodní den muzeí (18.5.), nebo na Muzejní noc v daném městě. 

Obecně slevy pro seniory, studenty a děti: 

Do muzeí a galerií zřizovaných státem, kraji a obcemi mají senioři a studenti vesměs zlevněný 
vstup, zpravidla je sleva 50 %.  

Děti do 6 let věku mají zpravidla do těchto objektů vstup volný. 

Snížené vstupné poskytují i některá muzea a galerie zřizovaná jinými právnickými nebo 
fyzickými osobami. 

Pokud je v textu uvedeno „snížené vstupné“ platí pro seniory zpravidla nad 65 let věku 
(v některých případech již od 60 let) po předložení dokladu (občanský průkaz, cestovní pas 
apod.). Sleva platí pro studenty ve věku 15 – 26 let po předložení studentského průkazu. 

Pokud je v textu uvedeno „rodinné vstupné“ rozumí se tím zpravidla 2 dospělí a minimálně 
3 děti. 

 

Národní muzeum  

http://www.nm.cz/Navstivte-nas/ 

 Hlavní budova na Václavském náměstí v Praze: pro rekonstrukci uzavřena 



 Nová budova na Václavském náměstí v Praze 

 celý objekt: základní vstupné 200 Kč, snížené pro seniory, děti a studenty 140 
Kč, rodinné vstupné 340 Kč 

 výstava Světlo a život: základní vstupné 120 Kč, snížené pro seniory, děti 
a studenty 70 Kč, rodinné vstupné 200 Kč 

 expozice Archa Noemova: základní vstupné 100 Kč, snížené pro seniory, děti 
a studenty 70 Kč, rodinné vstupné 170 Kč 

 Náprstkovo muzeum v Praze: základní vstupné 100 Kč, snížené pro seniory, děti 
a studenty 70 Kč, rodinné vstupné 170 Kč 

 České muzeum hudby: základní vstupné 120 Kč, snížené pro seniory, děti a studenty 
80 Kč, rodinné vstupné 200 Kč  

 Lapidárium v areálu pražského Výstaviště: základní vstupné 50 Kč, snížené pro 
seniory, děti a studenty 30 Kč, rodinné vstupné 80 Kč 

 Muzeum Antonína Dvořáka v Praze: základní vstupné 50 Kč, snížené pro seniory, děti 
a studenty 30 Kč, rodinné vstupné 90 Kč 

 Muzeum Bedřicha Smetany v Praze: základní vstupné 50 Kč, snížené pro seniory, děti 
a studenty 30 Kč, rodinné vstupné 90 Kč 

 Národní památník na Vítkově: základní vstupné 120 Kč, snížené pro seniory, děti 
a studenty 80 Kč, rodinné vstupné 200 Kč 

 Národopisné muzeum – Musaion: základní vstupné 70 Kč, snížené pro seniory, děti 
a studenty 40 Kč, rodinné vstupné 110 Kč 

 Památník Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra v Praze: základní vstupné 
100 Kč, snížené pro seniory, děti a studenty 50 Kč, rodinné vstupné 160 Kč 

 Památník Jaroslava Ježka v Praze (Modrý pokoj): základní vstupné 20 Kč, snížené pro 
seniory, děti a studenty 10 Kč, rodinné vstupné 40 Kč 

 Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích: základní vstupné 50 Kč, snížené pro 
seniory, děti a studenty 30 Kč, rodinné vstupné 80 Kč  

 Památník Antonína Dvořáka v Nelahozevsi: základní vstupné 30 Kč, snížené pro 
seniory, děti a studenty 15 Kč, rodinné vstupné 60 Kč 

 Památník Bedřicha Smetany v Jabkenicích: základní vstupné 50 Kč, snížené pro 
seniory, děti a studenty 25 Kč, rodinné vstupné 90 Kč 

 Památník Josefa Suka v Křečovicích: základní vstupné 30 Kč, snížené pro seniory, 
děti a studenty 15 Kč, rodinné vstupné 60 Kč 

 Zámek Vrchotovy Janovice: základní vstupné 90 Kč, snížené pro seniory, děti 
a studenty 60 Kč, rodinné vstupné 150 Kč 

  

Národní galerie v Praze 

http://www.ngprague.cz/vstupne 

 Veletržní palác 

 stálá expozice: základní vstupné 150 Kč, snížené vstupné 80 Kč 



 dočasná výstava: základní vstupné 250/220 Kč, snížené vstupné 150/130 Kč, 
rodinné vstupné 450/350 Kč 

 kombinace krátkodobých výstav: základní vstupné 400 Kč, snížené vstupné 
250 Kč, rodinné vstupné 600 Kč 

 kombinace krátkodobých výstav a sbírkové expozice: základní vstupné 
500/320/300 Kč, snížené vstupné 300/200/180 Kč 

 Palác Kinských je uzavřen. 

 Šternberský palác 

 stálá expozice: základní vstupné 220 Kč, snížené vstupné pro seniory 120 Kč 

 Schwarzenberský palác: základní vstupné 220 Kč, snížené vstupné pro seniory 120 Kč 

 Salmovský palác 

 dočasná výstava: základní vstupné 120 Kč, snížené vstupné 60 Kč, rodinné 
vstupné 200 Kč 

 Klášter sv. Anežky České: základní vstupné 220 Kč, snížené vstupné pro seniory: 120 
Kč 

 Valdštejnská jízdárna 

 dočasná výstava: základní vstupné 220 Kč, snížené vstupné 150 Kč, rodinné 
vstupné 300 Kč 

 jednorázová vstupenka do stálých expozic všech 4 objektů (platnost 10 dní): 500 Kč 

  

Uměleckoprůmyslové museum v Praze 
http://www.upm.cz/index.php?language=cz&page=106 

 Hlavní budova: 

 jednotlivé výstavy: základní vstupné 150 Kč, snížené pro seniory a studenty 80 
Kč, rodinné vstupné 250 Kč 

 výstava Koudelka: Návraty: základní vstupné 220 Kč, snížené pro seniory a 
studenty 120 Kč, rodinné vstupné 360 Kč 

 všechny výstavy kromě výstavy Koudelka: Návraty: základní vstupné 200 Kč, 
snížené pro seniory a studenty 120 Kč, rodinné vstupné 350 Kč 

 celé muzeum (všechny výstavy včetně výstavy Koudelka: Návraty): základní 
vstupné 300 Kč, snížené pro seniory a studenty 180 Kč, rodinné vstupné 540 
Kč 

 Dům U Černé Matky Boží: 

 základní vstupné 150 Kč, snížené pro seniory a studenty 80 Kč 

 Galerie Josefa Sudka: základní vstupné 30 Kč, snížené pro seniory a studenty 10 Kč 

 Muzeum textilu v České Skalici: základní vstupné 50 Kč, snížené pro seniory 
a studenty 40 Kč, rodinné vstupné 130 Kč 

 Kamenice nad Lipou: 



 expozice (Okruh I.): základní vstupné 60 Kč, snížené pro seniory a studenty 
30 Kč, rodinné vstupné 90 Kč 

 studijní depozitář nábytku (Okruh II.): základní vstupné 60 Kč, snížené pro 
seniory a studenty 30 Kč, rodinné vstupné 90 Kč 

 Okruh I. + Okruh II.: základní vstupné 100 Kč, snížené pro seniory a studenty 
50 Kč, rodinné vstupné 150 Kč 

 Pozn. V Kamenici nad Lipou v době „Hračkobraní“ je platný odlišný ceník. 

 Klášterec nad Ohří 

 okruh I. Porcelánový: základní vstupné 110 Kč, snížené pro seniory a studenty 
70 Kč 

 okruh II. Pohádkový: základní vstupné 60 Kč, snížené pro seniory a studenty 
40 Kč 

 okruh III. Atraktivity: základní vstupné 60 Kč, snížené pro seniory a studenty 
40 Kč 

  

Národní technické muzeum 

http://www.ntm.cz/muzeum/navstivte-nas 

 Hlavní budova 

 základní vstupné: 220 Kč, snížené vstupné pro seniory a studenty 100 Kč, 
rodinné vstupné 420 Kč 

 příplatek ke vstupence do expozice Rudný a uhelný důl 50 Kč, snížené 
vstupné pro seniory a studenty 30 Kč 

 zvýhodněné vstupné na 3 vstupy s platností 6 měsíců: 460 Kč, snížené vstupné 
230 Kč, rodinné vstupné 1000 Kč 

 

 Centrum stavitelského dědictví Plasy základní vstupné 110 Kč, snížené pro seniory 
a studenty 70 Kč, rodinné vstupné 270 Kč 

  

Památník národního písemnictví 

http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/116-vystavy/ 

 Letohrádek Hvězda v Praze 

 výstava: základní vstupné 90 Kč, snížené pro seniory a studenty 55 Kč, 
rodinné vstupné 180 Kč 

 Strahovský klášter (Malá výstavní síň, sál Boženy Němcové) 

 vstupné dle aktuální výstavy resp. akce 

 Malá vila v Pélleově ulici 20/70 v Praze 

 vstupné dle aktuální výstavy resp. akce 



 muzejní program (lektorovaný pořad nebo workshop): vstupné 30 Kč/osoba 

  

Moravská galerie v Brně 

http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/navsteva-mg/vstupne.aspx 

 Pražákův palác (stálé expozice): volné / dobrovolné vstupné 

 Uměleckoprůmyslové muzeum (stálé expozice): volné / dobrovolné vstupné 

 Místodržitelský palác (stálé expozice): volné / dobrovolné vstupné 

 Jurkovičova vila: základní vstupné 100 Kč, snížené pro studenty a seniory 50 Kč, 
rodinné vstupné 190 Kč 

 Rodný dům Josefa Hoffmanna: základní vstupné 40 Kč, snížené pro studenty a seniory 
20 Kč, rodinné vstupné 70 Kč 

 jednotlivé výstavy ve všech budovách: nominální výše vstupného se stanovuje 
individuálně dle náročnosti výstavních projektů, obvykle se pohybuje okolo 80 Kč pro 
základní vstupné, 40 Kč pro snížené vstupné a 150 Kč pro rodinné vstupné 

  

Muzeum umění Olomouc 

http://www.muo.cz/pro-navstevniky/#visitors04 

 Muzeum moderního umění: základní vstupné 70 Kč, snížené vstupné 35 Kč, rodinné 
vstupné 140 Kč 

 Arcidiecézní muzeum Olomouc: základní vstupné 70 Kč, snížené vstupné 35 Kč, 
rodinné vstupné 140 Kč 

 Muzeum moderního umění + Arcidiecézní muzeum Olomouc 100 Kč, snížené vstupné 
50 Kč, rodinné vstupné 230 Kč 

Pozn. Každou neděli celý den a každou první středu v měsíci od 18 do 20h je vstup do obou 
objektů volný (Muzeum moderního umění, Arcidiecézní muzeum Olomouc) 

 

Moravské zemské muzeum  

http://www.mzm.cz/oteviraci-doba-a-vstupne/ 

 Dietrichsteinský palác v Brně 

 celý objekt: základní vstupné 270 Kč, snížené vstupné 135 Kč, rodinné vstupné 
675 Kč 

 expozice: základní vstupné 120 Kč, snížené vstupné 60 Kč, rodinné vstupné 
300 Kč 

 výstava dočasná: základní vstupné 90/80/50 Kč, snížené vstupné 45/40/25 Kč, 
rodinné 225/200/125 Kč 

 přednášky: základní vstupné 40 Kč, snížené vstupné 20 Kč 

 Biskupský dvůr v Brně 



 expozice: základní vstupné 50 Kč, snížené vstupné 25 Kč, rodinné vstupné  
125 Kč 

 výstava dočasná: základní vstupné 65/30 Kč, snížené vstupné 30/15 Kč, 
rodinné 160/75 Kč 

 Palác šlechtičen v Brně je z důvodu rekonstrukce uzavřen. 

 Pavilon Anthropos 

 celý objekt: základní vstupné 180 Kč, snížené vstupné 90 Kč, rodinné vstupné 
450 Kč 

 expozice: základní vstupné 80 Kč, snížené vstupné 40 Kč, rodinné vstupné 
190 Kč 

 výstava dočasná: základní vstupné 90/50 Kč, snížené vstupné 45/25 Kč, 
rodinné vstupné 125/225 Kč 

 přednášky: základní vstupné 40 Kč, snížené vstupné 20 Kč 

 Památník Leoše Janáčka v Brně 

 celý objekt: základní vstupné 70 Kč, snížené vstupné 35 Kč, rodinné vstupné 
175 Kč 

 expozice: základní vstupné 50 Kč, snížené vstupné 25 Kč, rodinné vstupné 125 
Kč 

 výstava dočasná: základní vstupné 30 Kč, snížené vstupné 15 Kč, rodinné 
vstupné 75 Kč 

 Památník Bible kralické: základní vstupné 50 Kč, snížené vstupné 25 Kč, rodinné 
vstupné 120 Kč 

 Starý zámek v Jevišovicích: základní vstupné 90 Kč, snížené vstupné 45 Kč, , rodinné 
vstupné 225 Kč 

 Zámek Budišov u Třebíče: základní vstupné 70 Kč, snížené vstupné 35 Kč, rodinné 
vstupné 190 Kč 

 Centrum slovanské archeologie v Uherském Hradišti: základní vstupné 20 Kč, snížené 
vstupné 10 Kč, rodinné vstupné 50 Kč 

 Mendelianum – atraktivní svět genetiky: základní vstupné 70 Kč, snížené vstupné 
35 Kč, rodinné vstupné 175 Kč 

 Dům Jiřího Gruši: základní vstupné 30 Kč, snížené vstupné 15 Kč, rodinné vstupné  
75 Kč 

  

Technické muzeum v Brně 

http://www.technicalmuseum.cz/navstivte-nas/oteviraci-doba-vstupne/ 

 Hlavní budova v Brně 

 základní vstupné do hlavní budovy včetně Panoramy 130 Kč, snížené vstupné 
včetně Panoramy 70 Kč, 320 Kč 



 samostatná expozice Panorama: základní vstupné 20 Kč, snížené vstupné pro 
seniory a studenty 10 Kč 

 Větrný mlýn v Kuželově: základní vstupné 50 Kč, snížené vstupné pro seniory 
a studenty 25 Kč 

 Kovárna v Těšanech: základní vstupné 50 Kč, snížené vstupné pro seniory a studenty 
25 Kč 

 Vodní mlýn ve Slupy: základní vstupné 60 Kč, snížené vstupné pro seniory a studenty 
30 Kč 

 Stará huť u Adamova: základní vstupné 50 Kč, snížené vstupné pro seniory a studenty 
25 Kč 

 Areál čs. opevnění v Šatově: základní vstupné 50 Kč, snížené vstupné pro seniory 
a studenty 25 Kč 

 Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou: základní vstupné 50 Kč, snížené vstupné pro 
seniory a studenty 25 Kč 

  

Slezské zemské muzeum 

http://www.szm.cz/rubrika/108/pro-navstevniky/oteviraci-doba-a-vstupne.html 

 Historická výstavní budova 

 expozice + výstavy: základní vstupné: 60 Kč, snížené 30 Kč, rodinné vstupné 
140 Kč 

 expozice: základní vstupné: 50 Kč, snížené 25 Kč, rodinné vstupné 110 Kč 

 výstavy: základní vstupné: 25 Kč, snížené 15 Kč, rodinné vstupné 60 Kč 

 Arboretum Nový Dvůr základní vstupné: 40 Kč, snížené 20 Kč, rodinné vstupné 
90 Kč 

 Areál čs. opevnění v Hlučíně-Darkovičkách: základní vstupné 40 Kč, snížené: 20 Kč, 
rodinné vstupné 90 Kč 

 Národní památník II. světové války v Hrabyni 

 expozice + výstavy: základní vstupné: 60 Kč, snížené 30 Kč, rodinné vstupné 
130 Kč 

 expozice: základní vstupné: 50 Kč, snížené 25 Kč, rodinné vstupné 110 Kč 

 výstavy: základní vstupné: 20 Kč, snížené 10 Kč, rodinné vstupné 50 Kč 

 Srub Petra Bezruče: základní vstupné 20 Kč, snížené 10 Kč, rodinné vstupné 45 Kč 

 Památník Petra Bezruče v Opavě 

 expozice + výstavy: základní vstupné 30 Kč, snížené 15 Kč, rodinné vstupné 
70 Kč 

 expozice: základní vstupné 20 Kč, snížené 10 Kč, rodinné vstupné 45 Kč 

 výstavy: základní vstupné 20 Kč, snížené 10 Kč, rodinné vstupné 45 Kč 

  



Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 

http://www.vmp.cz/cs/navstevnici-prohlidka-muzea/cena-vstupneho/ 

 Dřevěné městečko: základní vstupné 80 Kč, snížené pro seniory 60 Kč, snížené pro 
děti 40 Kč, rodinné vstupné 160 Kč  

 Mlýnská dolina: základní vstupné 80 Kč, snížené pro seniory 60 Kč, snížené pro děti 
40 Kč, rodinné vstupné 160 Kč 

 Valašská dědina:  základní vstupné 100 Kč, snížené pro seniory 80 Kč, snížené pro 
děti 50 Kč, rodinné vstupné 200 Kč 

 vstupenka jednorázová do všech areálů: základní vstupné 200 Kč, snížené pro seniory 
150 Kč, snížené pro děti 90 Kč, rodinné vstupné 400 Kč 

 expozice v budově Sušáku: základní vstupné 40 Kč, snížené pro seniory 30 Kč, 
snížené pro děti 20 Kč, rodinné vstupné 80 Kč 

 mimosezonní (leden – duben a říjen a prosinec): 

 Dřevěné městečko: základní vstupné 80 Kč, snížené pro seniory 60 Kč, snížené 
pro děti 40 Kč, rodinné vstupné 160 Kč 

 Mlýnská dolina + Valašská dědina: základní vstupné 60 Kč, snížené pro 
seniory a děti 30 Kč, rodinné vstupné 80 Kč 

 vstupenka jednorázová do všech areálů: základní vstupné 100 Kč, snížené pro 
seniory 80 Kč, snížené pro děti 50 Kč, rodinné vstupné 200 Kč 

Pozn. U vybraných programů v areálech Valašského muzea v přírodě Rožnově pod 
Radhoštěm je vstupné stanovováno individuálně. 

 

Památník Terezín 

https://www.pamatnik-terezin.cz/vstupne 

 Malá pevnost + Museum ghetta + Magdeburská kasárna: základní vstupné 220 Kč, 
snížené vstupné pro studenty, děti a seniory 170 Kč, rodinné vstupné 430 Kč 

 pouze jeden z objektů: základní vstupné 180 Kč, snížené vstupné pro studenty, děti 
a senioři 150 Kč 

 sleva ze seniorského vstupného pro 1 osobu po předložení tzv. senior pasu a dokladu 
totožnosti 10% (v Mezinárodní den seniorů 1.10. je sleva 40 %) 

  

Památník Lidice 

http://www.lidice-memorial.cz/kontakt/oteviraci-doba-a-vstupne/ 

galerie + muzeum + pietní území + růžový sad: základní vstupné 90 Kč, snížené vstupné pro 
děti a seniory 45 Kč, rodinné vstupné 180 Kč 

 

Husitské muzeum v Táboře 

http://www.husitskemuzeum.cz/o-muzeu/oteviraci-doba-a-vstupne/ 



 Stará radnice v Táboře 

 expozice „Husité“ včetně gotického sálu a krátkodobých výstav: základní 
vstupné 60 Kč, snížené pro seniory a studenty 40 Kč 

 gotický sál: základní vstupné 20 Kč, snížené pro seniory a studenty 10 Kč 

 chodby středověkého podzemí: základní vstupné 50 Kč, snížené pro seniory 
a studenty 30 Kč 

 společné vstupné pro expozici, galerii, gotický sál a chodby středověkého 
podzemí: základní vstupné 100 Kč, snížené pro seniory a studenty 60 Kč, 
rodinné vstupné 230 Kč 

 Bechyňská brána s expozicí „Život ve středověku“: základní vstupné 30 Kč, snížené 
pro seniory a studenty 20 Kč, rodinné vstupné 70 Kč 

 Památník prezidenta dr. Edvarda Beneše v Sezimově Ústí - do 28.6.2018 je památník 
uzavřen: základní vstupné 40 Kč, snížené 20 Kč, rodinné vstupné 80 Kč  

 Rožmberský dům v Soběslavi 

 expozice „Příroda Táborska“: základní vstupné 50 Kč, snížené pro seniory 
a studenty 30 Kč, rodinné vstupné 100 Kč 

 expozice „Soběslav – město pětilisté růže“: základní vstupné 50 Kč, snížené 
pro seniory a studenty 30 Kč, rodinné vstupné 100 Kč 

 krátkodobé výstavy: základní vstupné 20 Kč, snížené pro seniory a studenty 
10 Kč, rodinné vstupné 40 Kč 

 Smrčkův dům v Soběslavi 

 expozice „Život na Blatech a Kozácku“: základní vstupné 50 Kč, snížené pro 
seniory a studenty 30 Kč, rodinné vstupné 100 Kč 

 krátkodobé výstavy: základní vstupné 20 Kč, snížené pro seniory a studenty 
10 Kč, rodinné vstupné 40 Kč 

 základní vstupné do obou objektů v Soběslavi (Rožmberský dům + Smrčkův dům): 80 
Kč, snížené pro seniory a studenty 40 Kč, rodinné vstupné 160 Kč 

 Weisův dům ve Veselí nad Lužnicí 

 expozice: základní vstupné 40 Kč, snížené pro seniory 20 Kč, rodinné vstupné 
80 Kč 

 krátkodobé výstavy: základní vstupné 20 Kč, snížené pro seniory a studenty 
10 Kč, rodinné vstupné 40 Kč 

  

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou 

http://www.msb-jablonec.cz/kontakt-2/navstevnicke-informace 

 Hlavní budova v Jablonci nad Nisou 

 základní vstupné 80 Kč, snížené vstupné pro seniory a studenty 50 Kč, rodinné 
vstupné 200 Kč 

 aktuální výstavy: jednotné vstupné 30 Kč/os. 



 Památník sklářství na Kristiánově: jednotné vstupné 20 Kč/os., rodinné vstupné 50 Kč. 

  

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi 

http://www.puppets.cz/mili-navstevnici 

 stálá expozice: základní vstupné 80 Kč, snížené vstupné pro seniory a studenty 40 Kč, 
rodinné vstupné 200 Kč 

 sezónní výstavy: jednotné vstupné 50 Kč/os. 

 krátkodobé výstavy: jednotné vstupné 30 Kč/os. 

 komentované prohlídky 200 Kč/skupina + vstupné 

 program s lektorem 70 Kč/os., snížené vstupné pro seniory, studenty a děti 50 Kč/os. 

 společná vstupenka v rámci projektu Chrudim – město 3 muzeí platná 2 dny (pouze 
1.6. – 30.9.): základní vstupné 120 Kč, snížené vstupné pro seniory a studenty 75 Kč, 
rodinné vstupné 300 Kč 

  

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě 
http://www.mjakub.cz/?idm=134 

 stálá expozice Jan Amos Komenský lidstvu (1. okruh): základní vstupné 40 Kč, 
snížené vstupné pro seniory a studenty 30 Kč, rodinné vstupné 90 Kč 

 dlouhodobá expozice Starožitnosti Uherskobrodska (2. okruh): jednotné vstupné 30 
Kč/os. 

 krátkodobá výstava ve velkém výstavním sále (3. okruh): jednotné vstupné 25 Kč/os. 

 Rolnický dům a hospodářství č.p. 57 ve Vlčnově: základní vstupné 10 Kč, snížené 
vstupné pro děti a mládež 5 Kč 

  

Muzeum romské kultury 

http://www.rommuz.cz/vystavy-a-programy/oteviraci-doba-a-vstupne/ 

základní vstupné 80 Kč, snížené 40 Kč, rodinné vstupné 180 Kč 

 


