
                                         Vstupné Zámek Vsetín na rok 2016                                                  

Druh 
vstupného 

Vstupné zahrnuje Návštěvník Za osobu 

Celé muzeum Vstupné zahrnuje: 
 vstup do těchto prostor zámku: 
 Věž 
 1. patro 

 Expozice Živá paměť regionu s průvodcem s výkladem (délka cca 45 minut) 
nebo 

 Expozice Živá paměť regionu bez výkladu 

 Bankovky z celého světa 

 Výstavní prostor III., je-li otevřen 
 Přízemí 

 Expozice Templářský sklípek 

 Atrium 

 Výstavní prostory I. a II. v přízemí, jsou-li otevřeny 
 

 deset dnů od zakoupení vstupenky lze uplatnit slevu ve výši 50 % na vstup 
obdobného rozsahu do dalších objektů muzea  

Dospělí  80,–  

Studenti, důchodci  50,– 

Děti 6 až 15 (děti do 6 let 
zdarma), ZTP 

30,– 

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

160,– 

Krátkodobé 
výstavy 

Vstupné zahrnuje: 
 vstup do těchto prostor zámku (bez průvodce) 

 
 

Dospělí  50,– 

Studenti, důchodci  30,– 

Děti 6 až 15 (děti do 6 let 
zdarma), ZTP 

15,– 



 Přízemí 

 Atrium 

 Výstavní prostory I. a II. v přízemí, jsou-li otevřeny 

 Expozice Templářský sklípek 
 1. patro 

 Bankovky z celého světa 

 Výstavní prostor III., je-li otevřen 

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

80,– 

Věž 
 

Vstupné „věž“ zahrnuje: 
 Vstup do těchto prostor zámku 
 ochoz věže 
 

Dospělí  50,– 

Studenti, důchodci 30,– 

Děti 6 až 15 (děti do 6 let 
zdarma), ZTP 

20,– 

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

80,– 

Roční 
vstupenka 

Vstupné „roční vstupenka“ zahrnuje: 
 Vstup platí jeden rok od data zakoupení vstupenky. 
 Vstup do prostor zámku dle vstupného „Celé muzeum“. 
 Během platnosti vstupenky jeden bezplatný vstup na zámek Kinských ve Valašském 

Meziříčí.  
 

Dospělí  200,–  

Studenti, důchodci 120,–  

Děti 6 až 15 (děti do 6 let 
zdarma), ZTP 

90,– 

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

450,– 

Lektorský 
program 

Vstupné „Lektorský program“ zahrnuje: 
 Odborný výklad lektora doplněný o interaktivní prvky (45 minut) 
 Vstup na výstavu (součást lektorského programu) 
 * při lektorském programu lze navštívit další aktuální výstavu 

Dospělí 20,– 

Děti MŠ 10,– 

Děti ZŠ, SŠ 15,– 

Výstava * 10,– 

Lektorský 
program 

Vstupné „Lektorský program s tvořením“ zahrnuje: 
 Odborný výklad lektora doplněný o interaktivní prvky (45 minut) 

Dospělí 30,– 

Děti MŠ 15,– 



s tvořením   Vstup na výstavu (součást lektorského programu) 
 * při lektorském programu lze navštívit další aktuální výstavu 

 

Děti ZŠ, SŠ 20,– 

Výstava * 10,– 

Organizované 
návštěvy dětí 
MŠ 

Dle aktuální nabídky Děti do šesti let 5,- 

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

 Běžné návštěvnické (nekomerční) při zakoupení vstupenky do expozice nebo výstavy                                                            zdarma 
 Svatební obřady ve vybraných prostorech max. 8 osob (osoby navíc po zakoupení platné vstupenky)                                       200,– 
 Fotografování pro jiné účely dle dohody                                                                                                                            min. 200,-/1 hod. 

Ceny jsou uvedeny v Kč 
 

VSTUP ZDARMA:  
Čestné vstupenky, na průkaz AMG, ICOM, ZTP/P, ICOMOS, pracovníkům NPÚ, Muzejní společnost ve Valašském Meziříčí, Muzejní spolek 
v Uherském Hradišti, děti do 6 let, 1 osoba – doprovod pro skupiny (minimálně 10 osob) a ostatní vstupy povolené ředitelem.       
 
SLEVA 30 % NA VSTUPNÉ: Klub přátel výtvarného umění. ITIC 
SLEVA 50 % NA VSTUPNÉ: Rodinný pas, Karta EUROBEDS, Mezinárodní den památek, Mezinárodní den muzeí , Dny evropského dědictví,  
                                                Den kraje 
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. duben 2016 
                                                                                                           Ing. Tomáš Vitásek, ředitel  
               Muzeum regionu Valašsko, p. o. 
 
 


