
    Vstupné Hvězdárna Vsetín na rok 2015     

Druh 
vstupného 

Vstupné zahrnuje Návštěvník Za osobu 

Individuální 
vstupné 

Vstupné zahrnuje: 

− přednášky 

− exkurze 

− komentované prohlídky 

− pozorování Slunce a projevů sluneční aktivity 

− večerní astronomická pozorování 

Dospělí  40,- 

Děti, studenti, důchodci, ZTP 25,- 

Zvýhodněné rodinné vstupné: 1 nebo 2 
dospělí + alespoň 1 nebo více dětí 
(včetně dětí studujících) 

70,- 

Skupinové 
vstupné 

Vstupné zahrnuje: 

− přednášky 

− exkurze 

− komentované prohlídky 

− pozorování Slunce a projevů sluneční aktivity 

− večerní astronomická pozorování 

Organizované skupiny dětí od 8 let  
(základní a střední školy, SVČ, dětské 
domovy, DDM, LT mládeže) 

20,- 

Lektorské programy pro organizované 
skupiny dětí do 8 let 
(mateřské školy, 1. a 2. třídy základních 
škol, rodinná a mateřská centra) 

10,- 

Skupiny držitelů průkazů ZTP 10,- 

Vstupné zahrnuje: 

− videopořady 

Organizované skupiny dětí do 8 let 
(mateřské školy, 1. a 2. třídy základních 
škol, rodinná a mateřská centra) 

2,- 

Vstupné na další akce Muzea je stanoveno ředitelem Muzea dle typu akce.  



Fotografování: 
- běžné nekomerční návštěvnické fotografování při zakoupení vstupenky -  bez poplatku 
- nekomerční fotografování bez zakoupené vstupenky 
- fotografování pro jiné účely -  dle dohody 

 
Cestovní náklady: 

- náklady na výjezd pracovníků hvězdárny s mobilní pozorovací technikou na místo konání programu pro organizované 
skupiny  

 
 
20,- 
 
 
 
200,- 
 

Ceny jsou uvedeny v Kč 

 
VSTUP ZDARMA:  
Držitelé čestné vstupenky, průkazů AGM, ICOM, ICOMOS, ZTP/P, pracovníci NPÚ, pedagogický doprovod organizovaných skupin, členové České 
astronomické společnosti, Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí a Muzejního spolku v Uherském Hradišti a ostatní vstupy povolené 
ředitelem. 
 
SLEVA 30 % NA VSTUPNÉ: Klub přátel výtvarného umění. ITIC 

SLEVA 50 % NA VSTUPNÉ: Rodinný pas, Karta EUROBEDS, Karta mládeže EURO<26, Zelená karta  

PŘIJÍMÁME TYTO ŠEKY: RELAX PASS, DÁRKOVÝ PASS, FLEXI PASS, UNIŠEK, UNIŠEK+, dárkový kupon CADHOC, Ticket compliments, Ticket sport 
a kultura,Ticket Multi  

 
Uvedené slevy se nesčítají. 
 
Vsetín, 1. ledna 2015 

 
 
 
 

Ing. Tomáš Vitásek, ředitel 
Muzeum regionu Valašsko, p. o. 


