
Staroměstská radnice v Praze
                           Ceník vstupného

                               platnost od 1. dubna 2017

BĚŽNÝ PROVOZ (bez omezení)
základní vstupné

dospělí 250,00 Kč

mVstupenka 210,00 Kč

Mobilní vstupenku lze zakoupit na adrese prague.mobiletickets.cz. Platnost 1 měsíc od data zakoupení.

zvýhodněné vstupné

děti (6-15 let), studenti (do 26 let) a důchodci nad 65 let 150,00 Kč

děti 4-5 let, ZTP, novináři a důchodci nad 75 let 50,00 Kč

rodinné vstupné (2 dospělí + max. 4 děti do 15 let) 500,00 Kč
Pro uplatnění slevy na vstupném může být vyžadován studentský průkaz s datem platnosti / průkaz totožnosti.

Děti do 3 let a držitelé průkazu ZTP/P s doprovodem mají vstup do objektu zdarma.

skupiny CK (min. 20 osob) – cena za 1 osobu 160,00 Kč
Průvodce skupiny s platným průkazem vydaným PIS-PCT má vstup do objektu zdarma.

školní skupiny – cena za 1 osobu

mateřská škola 20,00 Kč

základní, střední a vysoká škola 70,00 Kč
Školní vstupné lze uplatnit pouze po předložení jmenného seznamu potvrzeného školou.

Na každých 15 žáků / studentů má 1 osoba doprovodu vstup zdarma.

OMEZENÝ PROVOZ (státní návštěvy a jiná přijetí)
základní vstupné

dospělí 220,00 Kč

mVstupenka 210,00 Kč

zvýhodněné vstupné

děti (6-15 let), studenti (do 26 let) a důchodci nad 65 let 120,00 Kč

děti 4-5 let, ZTP, novináři a důchodci nad 75 let 50,00 Kč

rodinné vstupné (2 dospělí + max. 4 děti do 15 let) 450,00 Kč
Pro uplatnění slevy na vstupném může být vyžadován studentský průkaz / průkaz totožnosti.

Děti do 3 let a držitelé průkazu ZTP/P s doprovodem mají vstup do objektu zdarma.

skupiny CK (min. 20 osob) – cena za 1 osobu 130,00 Kč
Průvodce skupiny s platným průkazem vydaným PIS-PCT má vstup do objektu zdarma.

školní skupiny – cena za 1 osobu

mateřská škola 20,00 Kč

základní, střední a vysoká škola 70,00 Kč
Školní vstupné lze uplatnit pouze po předložení jmenného seznamu potvrzeného školou.

Na každých 15 žáků / studentů má 1 osoba doprovodu vstup do objektu zdarma.

Každá vstupenka (s výjimkou mVstupenky) platí pouze v den nákupu a opravňuje k jedinému vstupu do objektu. V případě 

omezení provozu některého z návštěvnických okruhů nebo jeho částí se vstupné do objektu automaticky snižuje. Zakoupené 

vstupenky nelze vracet.


