
Aktualizovaný přehled slev ze vstupného na kulturní akce a do kulturních 

objektů v roce 2021 

Informace o slevách vstupenek v kině Ponrepo  

(promítací síni Národního filmového archivu) 

 

Roční Členství v Ponrepu 
450 Kč/ 300 Kč - studenti, senioři, osoby se zdravotním postižením, děti do 15 let 
Roční členství umožňuje návštěvníkům nákup cenově zvýhodněných vstupenek - 60 Kč, 
zasílání měsíčního programu a newsletteru emailem a programovou brožuru spolu s dalšími 
tištěnými materiály zdarma. 
 
Jednodenní členství v Ponrepu 
120 Kč/ 100 Kč - studenti, senioři, osoby se zdravotním postižením, děti do 15 let 
Jednodenní členství umožňuje vstup na všechna představení v rámci daného dne. Cena první 

vstupenky činí 100 Kč (studenti, senioři, osoby se zdravotním postižením, děti do 15 let) / 
120 Kč. Při zakoupení vstupenky na jakékoli další představení zaplatí divák 

zvýhodněnou cenu 60 Kč. 
 
 

MUZEA A GALERIE ZŘIZOVANÉ MINISTERSTVEM KULTURY - SLEVY 

ZE VSTUPNÉHO PRO ROK 2020 

 
Národní muzeum: 

Snížené vstupné:  
senioři nad 65 let, děti 6-15, ISIC, ITIC, studenti se studijním průkazem. 
Speciální vstupné: 
rodinné (dospělí s dětmi do 18 let – max. 2 dospělí a 3 děti),  
školní skupiny (pedagogický doprovod zdarma – max. 3 osoby)  
 
Volný vstup:  
děti do 6 let, dětské domovy, SOS dětské vesničky, ZTP/P a jejich doprovod, ZTP, ICOM, 
PO MKČR, zaměstnanci SNM, Společnost NM, Benefit karta GSA – MDČR.  
 

 

Národní technické muzeum 

Vstup zdarma + snížené vstupné: 
Den evropského dědictví  
1. NTM hlavní budova  
2. Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy  
3. Železniční depozitář NTM Chomutov  

 
Snížené vstupné: 
Při příležitosti výročí významných dnů je možnost navštívit NTM za snížené vstupné. Dny 
sníženého vstupného se týkají hlavní budovy v Praze a v sezóně také Centra stavitelského 
dědictví NTM Plasy a Železničního depozitáře NTM v Chomutově. Sleva na vstupném se 
netýká prohlídky dolů v hlavní budově v Praze. 
 

 

Uměleckoprůmyslové museum v Praze 

Hlavní budova 



všechny výstavy: 
 
Snížené vstupné:  
pro studenty od 15 do 26 let při samostatné prohlídce (po předložení průkazu), ZTP/T a pro 
seniory nad 65 let. 
Rodinné: max. dvě dospělé osoby a max. 3 děti do 15 let /10% sleva z plného vstupného: 
skupiny nad 15 osob, držitelé Lítačky 
Volný vstup:  
 
děti do 15 let, pedagogický doprovod školních skupin, držitelé členských legitimací AMG 
(Asociace muzeí a galerii ČR), držitelé ICOM (Mezinárodní organizace muzeí), členové UHS 
(Uměleckohistorická společnost, ZTP a ZTP/P, držitelé čestné vstupenky UPM (jednorázový 
vstup pro dvě osoby), zaměstnanci resortu MK, průvodci skupin nad 10 osob a každý desátý 
člen skupiny, žáci a studenti výtvarných škol ČR a výtvarných uměnovědných oborů (všechny 
vyjmenované skupiny po předložení platného oprávnění). 
 
Školní skupiny ve věku od 15 let (SŠ, VŠ), akreditované v síti škol MŠMT ČR: při min. počtu 
10 členů, 1 pedagogický doprovod zdarma. 
 
Komentované prohlídky pro veřejnost: 
Výklad zdarma k platné vstupence, pokud není určeno jinak v případě speciálních prohlídek 
na rezervace. 
Galerie Josefa Sudka 
Snížené vstupné:  
důchodci, studenti, rodinné: 2 dospělí a děti. 
Studenti 15 - 26 let SŠ, VŠ, důchodci, invalidé (ZTP/T), držitelé karet ISIC, ITIC, GO 25, 
lYTYC, členové KPVV, Syndikátu výtvarných umělců. Sdružení výtvarných kritiků 
a teoretiků. Mezinárodní organizace výtvarných umělců lAA/AlAP, AVP. 
Volný vstup:  
děti do 15 let, pedagogický doprovod školních skupin, držitelé členských legitimací AMG 
(Asociace muzeí a galerií ČR), držitelé ICOM (Mezinárodní organizace muzeí), členové UHS 
(Uměleckohistorická společnost, ZTP/P, držitelé čestné vstupenky UPM (jednorázový vstup 
pro dvě osoby), zaměstnanci resortu MK, průvodci skupin nad 10 osob a každý desátý člen 
skupiny, žáci a studenti výtvarných škol ČR a výtvarných uměnovědných oborů (všechny 
vyjmenované skupiny po předložení platného oprávnění). 
Zámek Kamenice nad Lipou 
 
Okruh I. - Expozice hraček (1+KK pro panenky, Angličáci), zámecké sklepení, expozice 
kovů. Městské muzeum. 
Snížené vstupné: důchodci, studenti 
Rodinné vstupné: 2 dospělí a děti 
 
Okruh II. - Studijní depozitář nábytku 19. a 20. století  
Snížené vstupné: důchodci, studenti 
Rodinné vstupné: 2 dospělí a děti 
 
Společné vstupné na 1. i II. okruh - vše  
Snížené vstupné: důchodci, studenti 
Rodinné vstupné: 2 dospělí a děti 
 



Snížené vstupné: 
 
Studenti SS, VŠ od 15 let, důchodci nad 65 let, invalidé (ZTP/T), držitelé karet ISIC, ITIC, 
GO 25, lYTYC, členové KPVV, Syndikátu výtvarných umělců, Sdružení výtvarných kritiků 
a teoretiků. Mezinárodní organizace výtvarných umělců lAA/AIAP, AVP. 
Zdarma: děti do 15 let, pedagogický doprovod školních skupin, držitelé členských legitimací 
AMG (Asociace muzeí a galerií ČR), držitelé ICOM (Mezinárodní organizace muzeí), 
členové UHS (Uměleckohistorická společnost, ZTP/P, držitelé čestné vstupenky UPM 
(jednorázový vstup pro dvě osoby), zaměstnanci resortu MK, průvodci skupin nad 10 osob 
a každý desátý člen skupiny, žáci a studenti výtvarných škol ČR a výtvarných uměnovědných 
oborů (všechny vyjmenované skupiny po předložení platného oprávnění). 
Expozice kubismu, Dům U Černé Matky Boží v Praze 
 
Stálá expozice + výstava SANTINI / výstava SANTINI:  
 
Snížené vstupné:  
pro studenty od 15 do 26 let při samostatné prohlídce (po předložení průkazu), ZTP/T a pro 
seniory nad 65 let. 
Volný vstup:  
děti do 15 let, pedagogický doprovod školních skupin, držitelé členských legitimací AMG 
(Asociace muzeí a galerií ČR), držitelé ICOM (Mezinárodní organizace muzeí), členové UHS 
(Uměleckohistorická společnost, ZTP/P, držitelé čestné vstupenky UPM (jednorázový vstup 
pro dvě osoby), zaměstnanci resortu MK, průvodci skupin nad 10 osob a každý desátý člen 
skupiny, žáci a studenti výtvarných škol ČR a výtvarných uměnovědných oborů (všechny 
vyjmenované skupiny po předložení platného oprávnění). 
 

 

Moravská galerie v Brně 

SLEVNĚNÉ VSTUPNÉ (S) = (50% sleva z plného vstupného): 
 členové KPVU 
 držitelé karty Karta Mládeže v ČR (EURO26) 
 držitelé Evropské karty mládeže (European Youth Card - EYCA) 
 držitelé karty ISIC 
 držitelé karty ITIC 
 držitelé karty IYTC 
 členové Klubu českých turistů 
 držitelé karty Art &  Antiques 
 držitelé karty Absolventa Masarykovy univerzity 
 zaměstnanci NDB 
 držitelé karty ALLIANCE FRANCAISE 
 držitelé karty Ikea Family a každý člen rodiny 50 % ze vstupného 
 cestující IDS JMK s platnou jízdenkou na MHD 20 % z ceny vstupného – platí jen pro 

JV 
 děti od 6 do 18 let 
 senioři 
 držitelé SENIOR PASU 

 
VOLNÉ VSTUPNÉ (V) = (zdarma): 

 novináři 
 členové profesních organizací (ICOM, AMG, Rada galerií) 



 držitelé průkazu ZTP a držitelé průkazu ZTP/P a jejich doprovod 
 pracovníci a členové Uměleckohistorické společnosti 
 držitelé průkazu Unie výtvarných umělců ČR 
 držitelé průkazu IAA (AIAP) Mezinárodní organizace výtvarných umělců UNESCO 
 členové Zväzu múzeí na Slovensku 
 pracovníci Národního památkového ústavu a členové ICOMOS 
 členové INSEA (Mezinárodní společnost pro výchovu uměním) 
 držitelé karty časopis FOTO 
 doprovod školních skupin 
 děti do 6 let 
 studenti a pedagogové škol s uměleckým zaměřením 
 členové Asociace průvodců ČR 
 zaměstnanci Ministerstva kultury ČR (zaměstnanec + až 4 osoby zdarma) 

 
RODINNÉ VSTUPNÉ (R): 
pro 1 až 2 dospělé osoby s max. 5 dětmi do věku 15 let 
SKUPINOVÉ VSTUPNÉ (SK): 
pro organizované skupiny od 10 lidí, průvodce má vstup zdarma a nepočítá se do skupiny 
PLNÉ VSTUPNÉ (P) 
pro ty, co nesplňují podmínky pro výhodnější vstupné typu S, V, R ani SK 

 
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY: 
MGB neúčtuje příplatek za předem vyhlášenou komentovanou prohlídku, která je 
organizována jako doprovodný program aktuální výstavy nebo stálé expozice. 
VSTUPNÉ S PŘÍPLATKEM: 
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA aktuální výstavy i stálé expozice, která NENÍ vypsaná jako 
doprovodný program, je zpoplatněna jednorázovým příplatkem ke vstupnému ve výši 300 Kč 
za prohlídku. Termín je možné předem dohodnout a to individuálně: edukace@moravska-
galerie.cz. 
Maximální počet návštěvníků ve skupině je 40. Výjimkou je Jurkovičova vila, kde je 
maximální počet osob 15 v rámci jedné prohlídky. 
Jurkovičova vila a Rodný dům Josefa Hoffmanna je oprávněn účtovat komentované prohlídky 
mimo otevírací dobu s příplatkem: 

• vstupné za osobu + 130 Kč 

• skupina: vstupné za osobu v režimu SK + jednorázově paušál 500 Kč za prohlídku 
Jurkovičova vila, kde se konají komentované prohlídky v češtině každou celou hodinu 
(výjimkou jsou poledne v prázdninovém provozu), je oprávněna zpoplatňovat cizojazyčný 
výklad v obvyklém rozsahu příplatkem ve výši 30 Kč za osobu. U odborných výkladů 
zaměřených na interiérový design, stavebnictví apod. objednaných předem, přesahujících 60 
minut je stanoven jednorázový příplatek ke vstupnému za prohlídku ve výši: 

• v českém jazyce:      300 Kč 

• v cizím jazyce:           500 Kč 
Vstupné do stálých expozic v Pražákově a Místodržitelském paláci: dobrovolné.  
 

 

Moravské zemské muzeum 

Snížené vstupné: 

• karta mládeže, ISIC, ITIC a členové Českého svazu ochránců přírody (jen do expozice 
Fauna Moravy a do zámku v Budišově) 

• důchodci 60+ 



• děti od 3 do 15 let 

• studenti středních a vysokých škol po předložení průkazu 

•  rodinné vstupné platí pro 2 dospělé + maximálně 3 děti do 15 let 

•  po předložení platné předplatní (měsíční, čtvrtletní nebo roční) jízdenky IDS JMK 
(včetně jízdenek v mobilní aplikaci Poseidon) poskytuje MZM slevu 30 % na plné 
vstupné do všech objektů MZM 

• pro držitele karty Brnopas sleva 30 % z ceny plného vstupného v Dietrichsteinském 
paláci, Biskupském dvoře a Pavilonu Anthropos. 
 

     Volný vstup: 
 

• držitelé průkazů ZTP a ZTP - P s průvodcem 

• děti do 3 let 

• držitelé průkazů Mezinárodní rady muzeí (ICOM), Asociace muzeí a galerií ČR 
(AMG), Zväzu múzeí na Slovensku, pracovníkům Národního památkového ústavu, 
držitelům průkazky International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), Rady 
galerií Slovenska, Rady galerií ČR, Slovenský komitét ICOM (SK ICOM), 
Československé obce legionářské, o. s., 

• zaměstnanci organizací zřizovaných MK ČR se zaměstnaneckou kartou označenou 
příslušnou nálepkou 

• pracovníci sdělovacích prostředků po předložení zaměstnanecké karty 

• pedagogický doprovod školních skupin za těchto podmínek: skupinu tvoří minimálně 
10 dětí v doprovodu maximálně 2 dospělých osob, další osoby platí základní vstupné 

• držitelé volné vstupenky MZM 

• držitelé S karty MZM (volný vstup pro emeritní pracovníky muzea) 

• držitelé zaměstnanecké karty s nálepkou vydanou v rámci spolupráce mezi MK ČR 
a příspěvkovými organizacemi paměťového typu zřizované MK ČR. Volný vstup je 
poskytován vedle - držitele nálepky i dalším, max. třem osobám, u kterých o to držitel 
při vstupu požádá 

 
 
Volný vstup u vybraných objektů a pro vybrané skupiny návštěvníků: 
 
Mezinárodní den seniorů - volný vstup do všech objektů MZM pro seniory (dosažení věku 60 
let a více)  
Mezinárodní den dobrovolníků - volný vstup do všech objektů MZM pro dobrovolníky 
Moravského zemského muzea v daném kalendářním roce 
Světový den dětství - volný vstup pro děti do 15 let 
 
Snížené vstupné: 
Dny evropského kulturního dědictví - zlevněné 50% vstupné do všech objektů MZM 
 

 

Technické muzeum v Brně 

všechny expozice včetně Historické stereovize  

Snížené vstupné:   

• rodinné vstupné (2 dospělí + 1 až 3 děti) 
platí pro děti 6 – 15 let, každé další dítě zaplatí zlevněné 



vstupné 

• žáci/studenti ve školních skupinách (ZŠ, SŠ, VŠ)  

• žáci MŠ ve školních skupinách 

• Vstupné do samostatné expozice Historická stereovize 
Snížené vstupné: 

• děti od 6 let 
• učně a studenty, po předložení dokladu o studiu 
• seniory nad 60 let 
• držitele průkazů ZTP 
• držitele karet ISIC, ITIC, IYTC, Eurobeds 

Volný vstup 
• děti do dosažení 6 let věku 
• pedagogický dozor při hromadných výpravách  

o MŠ: na každých 10 dětí 1x pedagogický dozor zdarma 
o ZŠ I. a II. stupeň a SŠ: na každých 15 žáků 1x pedagogický dozor zdarma 

• držitelé průkazů ZTP/P + osoba doprovázející 
• držitelé průkazů ICOM, AMG, Kruh přátel TMB, NPÚ, ICOMOS, Zväz múzeí na 

Slovensku 
20% slevu lze uplatnit při předložení těchto karet ve Slevovém programu viz níže 

• Sphere card (z provozních důvodů je nutné kartu nebo fotokopii strany, na které je 
uvedeno datum platnosti, fyzicky předložit) 

• Rodinný pas (z provozních důvodů je nutné kartu nebo fotokopii strany, na které je 
uvedeno datum platnosti, fyzicky předložit) 

• Familienpass 
• CZ tourist card 
• MyCentrope 

Slevový program: 
 
Sleva 20 % do hlavní budovy muzea, Brno, Purkyňova 105 platí při předložení měsíční, 
čtvrtletní nebo roční předplatní jízdenky vydané pro minimálně jednu zónu (jinou než zóna 
100 nebo 101) nebo jednodenní jízdenky IDS JMK. Sleva neplatí pro předplatní jízdenky 
v zónách 100 nebo 101. 

• Sleva 20% na mimobrněnské památky ve správě TMB – při předložení 
jednodenní, měsíční, čtvrtletní nebo roční předplatní jízdenky. 

• Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou 

• Stará huť u Adamova 

• Areál čs. opevnění v Šatově 

• Kovárna v Těšanech 

• Větrný mlýn v Kuželově 

• Vodní mlýn ve Slupi 
Sleva 20 % do hlavní budovy TMB po předložení jízdenky společnost Student Agency na 
autobusovou nebo vlakovou dopravu RegioJet 
20% slevu je možné uplatnit pouze na základní vstupné a slevy nelze sčítat. 
 

Muzeum umění Olomouc 

Poloviční vstupné: 
- děti a mládež ve věku od 6 do 18 let 



- studenti 
- senioři 
- osoby se zdravotním postižením 
- členové Klubu přátel výtvarného umění 
- držitelé průkazů ISIC, IYTC, ITIC, EUROBEDS, EURO 26, Art&Antiques ARTcard 
- držitelé Senior pasů a Rodinných pasů 
- projekt s olomouckým magistrátem: Olomouc v kostce (Muzeum moderního umění) / 

Za Zlatým sluncem Moravy (Arcidiecézní muzeum) 
- Czech Coupon Book 

 
 
Volný vstup: 

- každou neděli 
- děti do 6 let 
- pracovníci organizací zřizovaných MK ČR po předložení zaměstnanecké karty s 

platnou nálepkou MK ČR 
- učitelé (jen při doprovodu skupiny dětí) 
- členové Spolku přátel Muzea umění Olomouc 
- členové Uměleckohistorické společnosti v českých zemích 
- členové Asociace výtvarných pedagogů 
- držitelé novinářského průkazu Syndikátu novinářů České republiky  
- držitelé průkazů ICOMOS, INSEA 
- studenti výtvarných oborů 
- držitelé Olomouc Region Card 

 
 
Národní galerie v Praze 

SNÍŽENÉ VSTUPNÉ 
Sbírková 
expozice 

Krátkodobá 
výstava 

Sbírková 
expozice + 
krátkodobá 
výstava 

Senioři nad 65 let ANO ANO ANO 
Děti od 10 ti do 15 ti let - ANO - 
Studenti od 15 do 26 ti let s platným průkazem o 
denním nebo distančním studiu a mezinárodním 
studentským průkazem ISIC*, EURO 26, YITC, 
EYCA - ANO ANO 
Studenti nad 26 let - držitelé platné karty ISIC ANO ANO ANO 
Držitelé platných mezinárodních učitelských 
průkazů ITIC ANO ANO ANO 

ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ 
Sbírková 
expozice 

Krátkodobá 
výstava 

Sbírková 
expozice + 
krátkodobá 
výstava 

Školní skupina - studenti (max. 26 let), žáci s 
pedagogickým doprovodem (skupina min 10 
studentů) - ANO - 
Rodinná vstupenka (max. 2 dospělí a max. 5 dětí do 
15 let) ANO ANO ANO 



30 % Držitelé zaměstnaneckých karet KB 
(Komerční banky) a dceřiných společností, 20% 
Držitelé zaměstnaneckých karet Škoda Auto / 
Kooperativa ANO ANO ANO 

VSTUP ZDARMA 
Sbírková 
expozice 

Krátkodobá 
výstava 

Sbírková 
expozice + 
krátkodobá 
výstava 

Děti do 10 let ANO ANO ANO 
Mládež do 26ti let ANO - - 
Školní skupina - studenti (max. 26 let), žáci s 
pedagogickým doprovodem (skupina min 10 
studentů) ANO - - 
Držitelé průkazu ZTP; ZTP/P a jejich doprovod ANO ANO ANO 
Držitelé průkazů ICOM, ICOMOS ANO ANO ANO 
Držitelé průkazů NPÚ ANO ANO ANO 
Pedagogický doprovod školní skupiny (10 studentů 
+ 1 pedagog)Pedagogický doprovod školní skupiny 
(10 studentů + 1 pedagog) ANO ANO ANO 
Asociace muzeí a galerií (AMG) ANO ANO ANO 
Členové Společnosti přátel Národní galerie Praha 
(SPNG) ANO ANO ANO 
Členové Klubu přátel Národní galerie Praha ANO ANO ANO 
Držitelé Prague Card (Pražské turistické karty) ANO - - 
Uměleckohistorická společnost v českých zemích 
(UHS) ANO ANO ANO 
Studenti a zaměstnanci AVU / VŠUP po předložení 
studijního / zaměstnaneckého průkazu ANO ANO ANO 
Držitelé karty organizací zřízených MKČR  + 
doprovod 3 os. max ANO ANO ANO 
Držitelé novinářské karty Národní galerie Praha ANO ANO ANO 
Certifikovaný průvodce (Pražská informační služba 
- PIS) ANO ANO ANO 
Certifikovaný průvodce (se skupinou) ANO ANO ANO 
Certifikovaný člen Klubu V. I. P. průvodců 
(Pražská informační služba - PIS) ANO ANO ANO 
Zaměstnanec NGP s platným zaměstnaneckým 
průkazem + 1 osoba ANO ANO ANO 
SPECIÁLNÍ SLEVY       
Držitelé poukazu pro jednorázový volný vstup  ANO ANO ANO 

U jednotlivých krátkodobých výstav se mohou 
slevy lišit - bude vždy aktualizováno na základě 
smluv a dohod s partnery konkrétní výstavy.       
 
 

Národní muzeum v přírodě 

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Hanácké muzeum v přírodě, 
Muzeum v přírodě Vysočina, Muzeum v přírodě Zubrnice 



Skupinové vstupné: 15 platících + 1 osoba zdarma 
Snížené vstupné:  

• studenti 

• senioři (nad 65 let) 

• držitelé průkazu ZTP 

• držitelé Evropské karty mládeže EYCA,  

• držitelé karet ISIC, ITIC, IYTC, ALIVE 

• dětské vstupné: děti od 6 do 15 let 
 

• 20 % - držitelé karty „Rodinný pas“ 

• 25 % - z okružní vstupenky pro držitelé karty „Rožnov Card“ (pouze Valašské 
muzeum v přírodě) 

• 25 % - z okružní vstupenky program „REGIONPARTNER“ pro podnikatelské 
subjekty (pouze Valašské muzeum v přírodě) 

Rodinné vstupné: max. 2 dospělí a až 4 děti do 15 let 
 
Volný vstup: 

• děti do 6 let 

• držitelé průkazu ZTP/P včetně doprovodu 

• držitelé karty AMG, ICOM, ČSMP, ZMS, ÚMPS, SMWP 

• dětské domovy a vesničky SOS na základě předchozí písemné objednávky 

• novináři (PRESS) 

• zaměstnanci MK ČR a jeho příspěvkových organizací po prokázání příslušnou 
zaměstnaneckou kartou včetně max. tří osob doprovodu 

 

Zvýhodněné vstupné: Veselý Kopec + Betlém v jeden den (NELZE ZAKOUPIT BĚHEM 
KULTURNÍCH AKCÍ) – základní 190 Kč, snížené 150 Kč, dětské 90 Kč, rodinné 380 Kč 
 

 

Slezské zemské muzeum  

Zlevněné vstupné na výstavy a expozice: 

• děti a mládež od 6 do 18 let 

• rodiny (2 dospělí + maximálně 3 děti) 

• studenti po předložení studentského či jiného průkazu 

• držitelé karty ISIC/ITIC 

• držitelé karty EYCA 

• senioři po předložení platného průkazu 

• členové Klubu přátel výtvarného umění – KPVU 
 

Volný vstup na výstavy a expozice: 

• členové dětského klubu Čtyřlístek 

• členové Fondu ohrožených dětí 

• děti do 6 let věku 

• držitelé čestné nebo jednorázové vstupenky Slezského zemského muzea 

• držitelé průkazu Asociace muzeí a galerií ČR 

• držitelé průkazu Mezinárodní rady muzeí ICOM 

• držitelé průkazu ZTP, průkazu ZTP-P vč. průvodce 

• pedagogický doprovod školních tříd 



• zaměstnanecká karta s nálepkou Ministerstva kultury ČR  
– mimo Národního památkového ústavu a Národní galerie Praha 

• držitelé průkazu člena Sdružení válečných veteránů MSK 
(pouze v Národním památníku II. světové války a Areálu čs. opevnění Hlučín-
Darkovičky) 

• držitelé průkazu spolku Pacienti IBD, z. s. – volný vstup na WC 
(pouze v Historické výstavní budově, Památníku Petra Bezruče, Národního památníku 
II. světové války a Areálu čs. opevnění Hlučín-Darkovičky 

 
Památník národního písemnictví 

Snížené vstupné: 

• senioři (od 60 do 65 let) 

• ZTP 

• v rámci organizované skupiny (ZŠ, SŠ, VŠ) 
 
Zvýhodněné vstupné: 

• rodinné vstupné (2 dospělí+ 1-3 děti) 

• skupinové vstupné (11 a více Kč osob) 
 
Volný vstup: 

• výstava - senior nad 65 let     
výstava - děti a studenti do 26 let   

• držitelé průkazů ICOM  

• ZTP /P 

• pro účastníka pořadu workshopu nebo komentované prohlídky 

• pro členy s průkazem AMG, GSA, Press 

• děti Kč do 6 let   
 
 
Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě 

Snížené vstupné: 

• osoby s průkazem ZTP a ZTP/P a osoby s průkazem EU Disability Card –
 30 Kč jednotné vstupné do celého muzea. 

• roční permanentní vstupenka pro školy: CENA VSTUPENKY = počet žáků školy x 
15 Kč  

• v součinnosti s Lázněmi Luhačovice, a. s. a na základě slevové knížky pro lázeňské 
hosty bude po dobu jejich ozdravného pobytu poskytnuta sleva 30 % při zakoupení 
vstupného do expozic a na výstavy. 

 
Volný vstup: 

• zdarma děti do 6 let, držitelé průkazek AMG, ZMS, RG ČR, NPÚ a ICOM, 
pedagogický dozor 

• volný vstup je pravidelně ve dnech 28. 3., 1. 6., 28. 9., 28. 10. na všechny okruhy 

• dále je volný vstup na všechny okruhy u příležitosti Mezinárodního dne 
muzeí 18. 5., Dnů evropského kulturního dědictví a Festivalu muzejních nocí, 
v termínu dle rozhodnutí ředitele 

• volný vstup po dobu vernisáže na všechny okruhy 

• při zakoupení všech okruhů bude poskytnuta sleva – okruh č. 4 zdarma 



• zaměstnanci příspěvkových organizací Ministerstva kultury ČR, kteří 
předloží zaměstnaneckou průkazku se známkou s logem ministerstva. Tito 
zaměstnanci a s nimi max. 3 osoby mají vstup do celého muzea zdarma. Seznam 
těchto příspěvkových institucí je na zde (odkaz) 

• držitelé průkazky Muzejního spolku v Uherském Hradišti 
 

 

Husitské muzeum v Táboře 

Snížené vstupné: 
• žáci základních škol všech typů 
• studenti středních a vysokých škol po předložení dokladu o studiu 
• senioři nad 65 let 
• držitelé průkazu ZTP 
• držitelé průkazů ISIC, ITIC, EUROBEDS, Zelená karta ČSOP, Evropská karta 

mládeže EYCA, Asociace průvodců ČR/WFTGA Cultour Card 
• rodiny s průkazem Fondu ohrožených dětí 
• skupina nad 20 osob – 10% skupinová sleva pro předem objednané skupiny do více 

expozic 
• držitelé jízdenek ČD Bonus Jihočeský (spolu s platnou jízdenkou) 

Slevová karta Toulavka: 
• Stará radnice, Tábor – sleva 20 Kč ze základního a sníženého vstupného, sleva 30 Kč 

z rodinného vstupného 
• Bechyňská brána a věž Kotnov, Tábor – sleva 20 Kč ze základního a sníženého 

vstupného, sleva 30 Kč z rodinného vstupného 
• Blatské muzeum v Soběslavi (Rožmberský dům, Smrčkův dům) – sleva 30 Kč ze 

základního a rodinného vstupného do obou objektů, sleva 20 Kč ze základního 
a rodinného vstupného do 1 objektu, sleva 10 Kč ze sníženého vstupného 
Volný vstup: 

• děti do 6 let 
• pedagogický doprovod (1 osoba na minimálně 10 dětí či studentů) 
• držitelé průkazů AMG, ICOMOS, Rada galerií ČR, Zväz múzeí na Slovensku, Rada 

galérií Slovenska, Český výbor ICOM a Slovenský komitét ICOM 
• držitelé průkazu zaměstnance pro volné resortní vstupné ministerstva kultury s platnou 

nálepkou 
• držitelé průkazu ZTP/P (průvodci) 
• všichni návštěvníci ve dnech volného vstupu 

 
 
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou  

Snížené vstupné:  

• děti 6 – 15 let 

• studenti do 26 let 

• důchodci, ZTP    
Rodinné vstupné:                 

• 2 dospělí + 1-3 děti, každé další dítě platí 50 Kč, v expozici Kristiánov 20 Kč 
 
Další slevy: 

• smluvní partneři         20 % 

• členové Spolku přátel MSBJ včetně doprovodu    20 % 
 



Volný vstup: 

• děti do 6 let  

• členové AMG, Zväzu múzeí SR 

• držitelé průkazů ICOM a ICOMOS 

• zaměstnanci muzea a jejich rodinní příslušníci 

• zaměstnanci Ministerstva kultury a jeho příspěvkových organizací (mimo NPÚ) po 
předložení zaměstnanecké karty s nálepkou MK včetně max. tří osob 

• průvodci CK, pedagogický doprovod 

• držitelé průkazů ZTP/P s doprovodem 

• školní skupiny ZTP včetně doprovodu, dětské domovy 

• odborné střední a vysoké školy z ČR věnující se oborům skla, bižuterie a šperku 
 

 

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi 

Snížené vstupné:  

• děti do 15 let 

• senioři, ZTP 

• školka 

• studenti 
 
Zvýhodněné vstupné:  

• rodinná (2 dospělí + max. 5 dětí do 15 let) 

• skupina nad 5 osob, škola 

• senioři snížený skupinový 

• členové AMG 

• permanentka jednotlivci a školy (neomezený vstup do expozice a na výstavy po dobu 
jednoho roku)  

• slevová karta Společně za zážitky (zdarma vstup na jednu z akcí MLK a Muzea 
v přírodě Vysočina) 

• společná vstupenka v rámci projektu Chrudim – město tří muzeí (zvýhodněná 
dvoudenní vstupenka do MLK, Regionálního muzea v Chrudimi a Muzea barokních 
soch 

 
Volný vstup:  

• děti do 6 let 

• pedagogický doprovod 
 
 
Památník Lidice 

Snížené vstupné: 

• děti do 15 let 

• studenti (držitelé ISIC karty) 

• osoby nad 65 let 

• osoby zdravotně postižené 

• držitelé průkazů IYTC, ITIC, ALIVE 
 
Rodinné vstupné: 

• 2 dospělí + max. 4 děti 
 



Volný vstup: 

• držitelé průkazů AMG, ICOM 

• držitelé průkazu PRESS po domluvě s PR pracovníkem 
 
 
Památník Terezín 

Snížené vstupné: 

• děti (6 – 18 let) 

• studenti 

• důchodci 
 
Rodinné vstupné: 

• 2 dospělí + 3 děti 
 
Další slevy: 
skupinová sleva pro 40 a více osob 
rodinný pas – RODINNÉ VSTUPNÉ PO PŘEDLOŽENÍ PASU (2 DOSPĚLÍ + DĚTI 
[NEOMEZENÝ POČET]) 
senior pas – SLEVA ZE SENIORSKÉHO VSTUPNÉHO PRO 1 OSOBU PO 
PŘEDLOŽENÍ PASU A DOKLADU TOTOŽNOSTI   
 
Volný vstup: 

• DRŽITELÉ PRŮKAZŮ TP, ZTP a ZTP/P  

• DRŽITELÉ PRŮKAZŮ EU Disability Card 

• DRŽITELÉ zaměstnanecké karty organizací zřízených MKČR (držitel + max. 3 osoby) 
• DĚTI DO 5 LET 

• UČITELÉ A ŘIDIČI AUTOBUSŮ DOPROVÁZEJÍCÍCH SKUPINU STUDENTŮ ČI ŽÁKŮ 
(MAX. 1 UČITEL NA 10 ŽÁKŮ) 

• BÝVALÍ VĚZNI KT A JINÝCH PERZEKUČNÍCH ZAŘÍZENÍ Z 2. SV. VÁLKY 

• ČLENOVÉ AMG, ICOM 

 
 
Dovolujeme si upozornit, že vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením vyhlášeným 
vládou ČR je třeba počítat s případnými změnami termínů konání vybraných akcí ve zde 
uvedených příspěvkových organizacích a zejména s případnými změnami v plánovaných 
termínech umožnění volných vstupů do objektů těchto organizací.  
 
Veškeré konkrétní úpravy cen vstupného budou aktuálně uvedeny na webových stránkách 
příslušných příspěvkových organizací. 
 

• Seznam organizací k uplatnění volného vstupu pro držitele průkazu zaměstnance pro 
volné resortní vstupné ministerstva kultury s platnou nálepkou: 
 
Ministerstvo kultury 
Národní ústav lidové kultury 
Národní technické muzeum 
Památník národního písemnictví 
Moravské zemské muzeum v Brně 
Muzeum umění Olomouc 
Uměleckoprůmyslové museum v Praze 



Moravská galerie v Brně 
Technické muzeum v Brně 
Slezské zemské muzeum 
Husitské muzeum v Táboře 
Muzeum romské kultury 
Národní muzeum v přírodě 
Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě 
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou 
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi 
Památník Udice 
Památník Terezín 
Národní knihovna České republiky 
Moravská zemská knihovna v Brně 
Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana 
Národní divadlo 
Institut umění - Divadelní ústav 
Česká filharmonie 
Pražský filharmonický sbor 
Národní filmový archiv 
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 

 

Přehled kategorií vstupného do objektů Národního památkového ústavu 

2021 

 

ZÁKLADNÍ VSTUPNÉ 

• Dospělí ve věku 25-64 let  

SNÍŽENÉ VSTUPNÉ 

• Senioři 65+    80 % základního vstupného* 

• Mládež do 25 let (18-24)  80 % základního vstupného* 

• Držitel průkazu ZTP a ZTP/P  80 % základního vstupného* 

• Děti do 18 let (6-17)   50 % základního vstupného* 

ZDARMA (Kategorie návštěvníků s možným vstupem zdarma)  

• Děti do 6 let (0-5) 

• Průvodce držitele průkazu ZTP/P 

• Pedagogický dozor (pro školní skupiny 1 dospělá osoba na 15 dětí) 

• Průvodce cestovních kanceláří (1 osoba pro celou skupinu min. 15 osob) 

• Jednorázové vstupenky vydané NPÚ 

• Volné rodinné vstupenky vydané NPÚ 

• Držitel průkazu zaměstnance NPÚ  



• Držitel průkazu „Náš člověk“ ** 

• Držitel průkazu Národního muzea ** 

• Držitel průkazu ICOMOS ** 

• Akreditovaný novinář při výkonu práce ** 

 

* zaokrouhleno matematicky na celé desetikoruny 

** Platí pouze pro jednu osobu = oprávněného držitele průkazu 

Cenový výměr stanoví, zda výše uvedená kategorie návštěvníků má nárok na vstup zdarma na 
konkrétní prohlídkový okruh. 

Při uplatnění jednotného vstupného (na nezákladních okruzích) se neaplikuje snížené vstupné. 

Věková hranice se odvozuje od ročníku narození. Přehled ročníků narození pro nárok na slevu 
je stanoven pro každý rok samostatně a nárok na něj vzniká doložením skutečnosti ze strany 
návštěvníka. Návštěvník náleží do příslušné kategorie, i když již v daném roce například 
dovršil věk pro základní kategorie (děti, mládež), případně například k dovršení v daném roce 
ještě nedošlo (senioři 65+). 

Pro rok 2021 platí: 

ZÁKLADNÍ vstupné     ROČNÍKY 

a. Ročníky narození             1956 - 1995 

SNÍŽENÉ vstupné 

a. Senioři 65+    1900 - 1955  

b. Mládež 18-24 (resp. do 25 let) 1996 - 2002 

c. ZTP a ZTP/P     

d. Děti 6-17 (do 18 let věku)  2003 - 2014 

ZDARMA 

a. Děti 0-5 (do 6 let věku)  2015 - 2021 


