Národní památkový ústav,
územní památková správa v Praze
CENOVÝ VÝMĚR VSTUPNÉHO
Státní zámek v Mníšku pod Brdy)
Vstupné na jednotlivé prohlídkové okruhy
česky

cizojazyčně

plné
snížené
rodinné
plné
snížené
rodinné
Základní okruh:
I. První republika – reprezentativní salóny
100
70
270
200
140
540
II. První republika – soukromé pokoje
80
60
220
160
120
440
Mimořádný okruh:
viz samostatný cenový výměr
Ceny jsou uvedeny v korunách za osobu. Cizojazyčné prohlídky pouze po předchozí rezervaci, minimálně 24 hod. předem.
Snížené vstupné je poskytováno:
dětem od 6 do 18 let
držitelům platné karty a studentům od 18 do 26 let

seniorům po dovršení věku 65 let
držitelům průkazu ZTP – dospělí (po dovršení věku 18 let)
rodinám – rodinné vstupné
Vstupné zdarma je poskytováno:
děti do dovršení věku 6 let
držitel průkazu ZTP do dovršení věku 18 let, držitel průkazu
ZTP/P a průvodci ZTP/P
držitelům karet ICOM, ICOMOS, Asociace muzeí a galerií v České
republice a Národního muzea
pedagogickému doprovodu a dozoru organizovaných skupin dětí
v maximálním počtu 2 osob na jednu skupinu; průvodce skupin
větších než 20 osob
držitelům zaměstnaneckých průkazů NPÚ
držitelům průkazů bývalého zaměstnance NPÚ
držitelům tzv. volných vstupenek vydávaných generálním
ředitelstvím NPÚ
novináři
jednorázový šestý vstup zdarma účastníkům věrnostního
programu
v jednotlivých výjimečných případech
Skupinové vstupné:
Prohlídkový okruh:
I. První republika – reprezentativní
salóny
II. První republika – soukromé pokoje

se vstupem zdarma

ode dne narozenin uvedeného věku do dne narozenin
uvedeného věku
ISIC, ITIC, EYCA, EUROBEDS, po předložení studentského
průkazu, nebo potvrzení o studiu, nebo po předložení
soupisu potvrzeného školou
ode dne 65. narozenin včetně, po předložení dokladu
(občanský průkaz, pas apod.)
po předložení průkazu
2 rodiče + max. 3 děti

mimo organizované skupiny
po předložení průkazu
po předložení průkazu

po předložení průkazu, pracovník + max. 3 rodinní
příslušníci
po předložení průkazu
po předložení volné vstupenky
při pracovní návštěvě a pouze po předchozí akreditaci u
správy památkového objektu
pokud na něj získají nárok splněním podmínek věrnostního
programu
o poskytnutí vstupu zdarma rozhodují ředitelé ÚPS a ÚOP

skupina 15 osob a více

20

90

20

70

skupina 15 osob a více –
cizojazyčně
170
140

1

Vstupné mimo návštěvní dobu objektu:
Prohlídkové okruhy

I. První republika – reprezentativní
salóny
II. První republika – soukromé pokoje
Ostatní služby:
zapůjčení cizojazyčného textu
tlumočení
rezervační poplatek
sleva za oba okruhy I. + II.
fotografování

česky

cizojazyčně

plné

snížené

rodinné

plné

snížené

rodinné

200

140

x

400

280

x

160

120

x

320

240

x

+20 Kč/ks
+30 Kč/os.
+10 Kč/os.
-20 Kč/os.
povoleno pouze ve vyhrazených prostorách ve stanoveném čase

Výjimky z cenového výměru schvaluje vedoucí odboru správy státního zámku Mníšek pod Brdy po předložení písemné žádosti.

V Praze dne 1. 1. 2018

Národní památkový ústav,
státní zámek v Mníšku pod Brdy
Ing. Jana Digrinová,
vedoucí správy památkového objektu

Národní památkový ústav,
územní památková správa v Praze
Mgr. Dušan Michelfeit,
ředitel územní památkové správy v Praze
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