
 

                                               VSTUPNÉ pro rok 2014 
 

 

 

 

Národní památkový ústav – územní památková správa v Kroměříži 

Státní zámek Jánský Vrch, národní kulturní památka 

 

 
 

 

 

                                                                      I.okruh         II.okruh       

rodinné vstupné                                           270,-Kč         160,-Kč           

(2 dospělí + max.3 děti do 15 let)                      

plné vstupné                                                100,-Kč           60,-Kč             

snížené vstupné                                         7    0,-Kč           40,-Kč             

  

                                                                        III.okruh        IV.okruh 

rodinné vstupné                                                130,-Kč      210,-Kč 

(2 dospělí + max.3 děti do 15 let) 

plné vstupné                                                      50,-Kč        80,-Kč 

snížené vstupné                                                 30,-Kč        50,-Kč 

 

dítě v organizované skupině na jakoukoliv trasu        40,-Kč 

  



OSTATNÍ JAZYKY 

(pro skupiny na objednávku, minimálně 20 osob) 

                                                                        I.okruh        II.okruh       

rodinné vstupné                                                 390,-Kč         280,-Kč 

(2 dospělí + max.3 děti do 15 let) 

plné vstupné                                                      140,-Kč         100,-Kč 

snížené vstupné                                                 110,-Kč           80,-Kč 

 

dítě v organizované skupině na jakoukoliv trasu        80,-Kč 

Platby jsou přijímány v hotovosti v české a polské  měně, po předchozí domluvě také bezhotovostně 

(na základě vystavené faktury) a prostřednictvím platebních karet. 

III .okruh je otevřen pouze v měsících květen  až  září 

IV. okruh je přístupný pro návštěvníky po dovršení věku 10 let, pro max. 10 osob na prohlídce, 

nutnost použít ochrannou pomůcku - helmu 

III. a IV. okruh se neprovází s cizojazyčným výkladem 

  

Snížené vstupné je poskytováno: 

- dětem ve věku  od 6 do 15 let 

- studentům (denní forma studia s akreditací MŠMT ve věku od 15 do 26 let, nárok je dokládán 

studentskou kartou ISIC, kartou mládeže EURO<26, studentským průkazem a pod.) 

- držitelům průkazů ZTP - dospělí (po dovršení roku 18 let) 

- seniorům po dosažení věku 65 let 

- držitelům karty EUROBEDS  Klubu českých turistů příp. jiných karet a voucherů (poskytováno pouze 

na základě platných a účinných smluv příp. dohod s jinými právnickými příp. fyzickými osobami) 

Skupinové vstupné je poskytováno: 

- rodinám (tzv. rodinné vstupné) v max. počtu osob - 2 dospělí (po dovršení věku 18 let) + max. 3 děti 

(do dovršení věku 15 let) 

- organizovaným skupinám předškolních dětí (tj. zejména mateřským školám) ve věku do 6 let v 

minimálním počtu 10 dětí 

Vstup zdarma je poskytován: 



- držitelům zaměstnaneckých průkazek Národního památkového ústavu, a to zaměstnancům v max. 

počtu osob 1 zaměstnanec + 3 rodinní příslušníci a bývalým zaměstnnacům 

- pedagogickému doprovodu a dozoru organizovaných skupin dětí v maximálním počtu 2 osob na 

jednu skupinu v minimálním počtu 10 dětí 

- držitelům karty OLOMOUC CARD na I.trasu 

- děti do dovršení věku 6 let mimo organizované skupiny 

- držitelům karty ZTP do dovršení věku 18 let, ZTP/P a průvodcům ZTP/P 

- držitelům karet ICOMOS a ICOM, Asociace muzeí a galerií České republiky 

- držitelé karet Asociace muzeí a galerií ČR 

  

  

I. trasa – reprezentativní místnosti a sbírka dýmek, největší v České republice. 

čas trvání 40-50 minut 

II. trasa – hospodářské zázemí zámku (kuchyně, koupelna, byt správce, jídelna pro sloužící…) a 

zámecká kaple. 

čas trvání 20-30 minut 

III. trasa - hostinské pokoje ve III. patře zámku a sezónní výstava Historické loutky a divadla, čas 

trvnání 20-30 minut 

IV. trasa - zámecká půda (půda, historické krovy, flankovací věž, místnost s hodinovým strojem), 

fyzicky náročnější trasa přístupná pro návštěvníky po dovršení věku 10 let, pro max. 10 osob na 

prohlídce, nutnost použít ochrannou pomůcku - helmu 

  

 

svatební obřad (poplatek za fotografování a kameru v ceně) 

v interiérech  5.000,- Kč a 7.000,- Kč (dle oddacího místa a času) 

v exteriérech 2.500,- Kč a  3.500,- Kč (dle oddacího místa a času) 

svatební prohlídka 

speciální prohlídka pro svatebčany s možností nekomerčního fotografování a filmování, skupiny v 

max. počtu 10 osob, cena za 45 min.                    1000,-Kč 

Vstupné v mimoprovozní dobu a v mimosezonu: 100 % 



(pro objednané návštěvy u skupin nad 10 osob) 

  

Amatérské filmování a fotografování v interiérech zámku není povoleno. 

 


