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KOLOKVIUM EXPOZICE ZDARMA 
 
Moravská galerie v Brně je první velkou českou sbírkovou institucí, která se rozhodla zpřístupnit své 
stálé sbírky zdarma1. Více než roční zkušenost umožňuje toto rozhodnutí rekapitulovat a zhodnotit a 
zároveň téma volného vstupu otevřít pro obšírnou odbornou diskuzi2. Startem zamýšlené diskuze 
mělo být kolokvium s názvem Expozice zdarma, které proběhlo v Moravské galerii v polovině dubna. 
Podstatné poznatky zazněly během příspěvků náměstkyně Ministerstva kultury ČR Anny Matouškové, 
Jana Presse (ředitel Moravské galerie) a Ondřeje Chrobáka (šéfkurátor tamtéž) a Alexandry Kusé 
(ředitelka Slovenské národní galerie). Ohlášení zástupci Národní galerie v Praze a Muzea umění a 
designu v Benešově se omluvili. 
 
V prvním příspěvku, který přednesla Anna Matoušková, zaznělo, že otázkou není primárně to, zda 
volné vstupy ano či ne, ale do jaké míry muzea a galerie spadají do oblasti základních služeb posky-
tovaných státem a do jaké míry se již jedná o nadstandard3. V souvislosti s tím je třeba celkově vyme-
zit primární a nadstandardní službu muzeálních institucí, přičemž základní by zdarma být měly. Dále 
také uvedla, že MK ČR zatím nehodlá vydávat žádné obecně platné stanovy přikazující způsob finan-
cování vstupu do muzeí a galerií, i když součástí koncepce muzejnictví do roku 2015 je záměr zvyšo-
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vat dostupnost muzejních a galerijních expozic pro nejširší sociální spektrum návštěvníků, například 
zavedením pravidelných dnů s volným nebo sníženým vstupným. 
 
V následujících příspěvcích seznámili Jan Press a Ondřej Chrobák s kroky, které vedly ke zpřístupně-
ní stálých expozic zdarma v Moravské galerii. Vstup do stálých expozic byl zaveden od prosince roku 
2013 jako součást projektu Otevřeno. Za tímto rozhodnutím stojí dlouhodobější úvahy o smyslu a 
poslání muzejních institucí a o jejich roli ve společnosti. Galerijní a muzejní instituce jsou nositeli a 
zprostředkovateli kulturní identity financovanými především z veřejných prostředků. Pro instituce z 
toho plyne povinnost hledat co nejzodpovědnější způsob uchovávání sbírek stejně jako zprostředko-
vání jejich hodnot a dohledání širších souvislostí pro veřejnost. Diskuze o zavedení volného vstupu do 
stálých expozic je přímou součástí takto vedených úvah. Zkušenost Moravské galerie s volným vstu-
pem zároveň otevírá městotvornou dimenzi fungování takovéto instituce. První kroky projektu Otevře-
no si vynutily další úvahy o vnitřním nastavení MG, od marketingu a propagace instituce, koncepce a 
podoby stálých expozic, přes architektonické řešení a dispozice jednotlivých objektů galerie až po 
personální nastavení jednotlivých oddělení galerie. Nahrazení vstupného do stálých expozic MG dob-
rovolným vstupným přineslo také vyšší míru ztotožnění se veřejnosti s touto institucí, což se mimo jiné 
projevilo také finanční částkou, kterou byli návštěvníci ochotni vložit do k tomuto účelu zřízených boxů. 
Zavedení volného vstupného je pro MG součástí postupné proměny instituce, která má vést k tomu, 
že se její aktivity stanou přirozenou a vyhledávanou formou trávení volného času obyvatel a návštěv-
níků Brna. 
 
Alexandra Kusá se obdobně ve svém vystoupení pokusila obšírně představit pozitivní i negativní zku-
šenosti se zavedením volného vstupného do stálých i krátkodobých expozic ve Slovenské národní 
galerii. SNG zavedla volný vstup od počátku roku 2014 a toto rozhodnutí doplňuje širší spektrum no-
vých galerijních přístupů testovaných v rámci tzv. kreativního provizoria spojeného s přípravou rekon-
strukce SNG. Podobně jako v Moravské galerii vyprovokovalo toto rozhodnutí kromě nárůstu diváků 
také k vnitřní reflexi galerie a vedla k dalším navazujícím rozhodnutím (zpřístupnění galerijní knihovny 
bez registračního poplatku, propracování marketingu galerie, otevření galerijní kavárny, ale i zpoplat-
nění lektorských programů). Prvotní nárůst zájmu diváků ukázal limity instituce, která je vnitřně napro-
gramovaná na omezený kontakt s návštěvníky. Jejich nárůst vyžaduje nejen odlišný přístup personálu 
(větší procento diváků, kteří s muzejní institucí nemají žádné zkušenosti a nemají očekávané návyky) 
stejně jako proměnu provozu galerie (častější úklid apod.). 
 
Odpoledního debatního panelu se zúčastnili zástupci galerijních institucí, které zavedly volný vstup – 
Alexandra Kusá a Jan Press a dále pak zástupci jednotlivých organizací, které sdružují muzejní a 
galerijní instituce nebo jsou schopné názorově formovat odbornou veřejnost – Martina Galetová (ta-
jemnice Českého výboru mezinárodní rady muzeí ICOM ), Ondřej Dostál (II. Místopředseda Asociace 
muzeí a galerií ) a Jiří Jůza ( předseda Rady galerii ČR). Z obsáhlé debaty, ve které zazněl i příspěvek 
Petra Fedora (náměstka generální ředitelky Národního památkového ústavu) zcela jasně vyplynulo, že 
volné vstupy do stálých expozic jsou důležitým vstřícným krokem vůči veřejnosti, který má přiblížit 
expozice co nejširší vrstvě společnosti a skrze ně je vzdělávat, je však vždy potřeba zhodnotit všechny 
okolnosti a souvislosti jak v dané instituci, tak státě a i zvážit vývoj tohoto trendu do budoucnosti. S 
tímto se ztotožňuje i stanovisko Uměleckohistorické společnosti, kterým kolokvium obeslala její před-
sedkyně Michaela Ottová stejně jako názor Národní galerie v Praze, který písemně tlumočil Filip Su-
chomel. Záštitu nad kolokviem převzala náměstkyně ministr kultury ČR Anna Matoušková a primátor 
statutárního města Brna Petr Vokřál. 
 

Rostislav Koryčánek (Autor je vedoucím Centra nových strategií muzejní prezentace při MG.) 
 
JAK KULTIVOVAT INSTITUCI  
/ ROZHOVOR S ŘEDITELEM NÁRODNÍ GALERIE JIŘÍM FAJTEM  
  
...Slovenská národní galerie i Moravská galerie zkoušejí nabízet volný vstup, i když zatím v omezené 
míře. V několika evropských galeriích se však jedná o dlouholetou praxi. Nezasloužili by si i naši ob-
čané chodit do své Národní galerie zdarma? Myslím si, že je to skutečně důležité. Zásadně se tím 
změní vztah veřejnosti ke galerii. Dobrovolné vstupné nám umožňuje zajít se podívat na „svého „ van 
Gogha nebo „svého“ Muncha, aniž bychom museli uvažovat, zda si za cenu vstupného raději nekou-
píme jídlo na víkend. O příjmy ze vstupného bude pak rozpočet galerie chudší, není ale možné vše 
redukovat pouze na monetární schéma. Všechna veřejná muzea ve Velké Británii a Spojených státech 
fungují na základě dobrovolného vstupného. Tam si totiž politická reprezentace už dávno uvědomila, 
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že investice do občanů, do jejich vzdělávání a kultivovanosti se v dlouhodobém horizontu vždy vyplá-
cí. Kontakt s uměním osvobozuje, učí nás poznávat jiné kultury a návyky. Jedině tak dokážeme vytvo-
řit otevřenou a morální společnost, stavějící na principech vzájemného pochopení a mezilidské tole-
rance. . 
  
Redakční poznámka: Následující text zařazujeme s vědomím jeho nízké kvality, která se projevuje jak 
ve formě, tak v obsahu. Autorky nesprávně používají označení „galerista“ (pracovník komerční nebo 
malé výstavní galerie) pro zaměstnance sbírkotvorných muzeí umění, a současně nejsou schopny si 
ověřit, kde na českém území a s jakými zkušenostmi se bezplatný vstup již déle používá.. 
  
NEJLEPŠÍ JE TO GRATIS. 
  
Češi tohle privilegium považují za naprostou samozřejmost. Jakmile si jednou člověk vyrazí za město, 
může se volně toulat lesy, poli i loukami, nabrat si hub či malin, co unese, koupat se v rybnících a 
překračovat při tom hranice všech pozemků, aniž by řešil postoj jejich majitele. Britové si tuhle volnost 
užívat nemohou, ale zase si zdarma zajdou do většiny národních muzeí a galerií a třeba Němci nebo 
Francouzi mohou dát dítě zadarmo do školky. Hranice toho, za co se nemusí platit, jsou v rámci Evro-
py značně tekuté a pořád se mění. Posunout je o kousek dál se v Česku na konci roku pokusila Mo-
ravská galerie v Brně: jako první druhá! v zemi volně zpřístupnila všechny svoje stálé sbírky. A záro-
veň nás postavila před zajímavou otázku: co lze získat a co ztratit ve chvíli, kdy někdo nabízí nějakou 
službu zadarmo? Pohled do praxe ukazuje, že rozhodně nejde jen o peníze.. 
  
BRNĚNSKÁ TATE. 
  
Prvním obrazem, který host Moravské galerie v Brně spatří, je odraz sama sebe s nápisem „Pro moji 
MG“ přes bradu. Každého totiž u vchodu vítá kasička, jež má místo zadní stěny zrcadlo a na čelní 
straně zmiňovaný nápis. Právě tento boxík v posledních měsících v Moravské galerii nahrazuje u 
vstupu do stálých expozic klasickou pokladnu – zatím s nejistým výsledkem. 
  
Muž, který za ním stojí, otevírá o dvě patra výš dveře ředitelny v úzkých kalhotách, ležérním saku a s 
velmi profesionálním úsměvem. Jan Press slaví ve funkci ředitele právě jeden rok a šanony s nově 
rozjetými projekty, jež pokrývají jeho kancelář s výhledem na Špilberk naznačují, že se ho snažil využít 
naplno. „Hlavním problémem českých galerií není vysoké vstupné, ale spíš nechuť veřejnosti do nich 
vůbec chodit – a vina je především na galeriích samotných, říká sedmatřicetiletý muž, který tu dřív 
pracoval jako projektový manažer a šéf ekonomického odboru. „Prožitek z krásného předmětu a jeho 
pochopení přitom kultivuje naše hodnoty a může ovlivnit spoustu věcí. Jak se budou Češi oblékat, 
zařizovat si byty nebo jakou úpravu veřejného prostoru budou považovat za krásnou,“ uvažuje Press, 
proč by do galerie víc lidí rád přilákal. V konkurenci stále pestřejší nabídky „volnočasových aktivit“ si 
podle něj musí s lákáním návštěvníků lámat hlavu galeristé všude na světě. Někde sázejí vedle kvalit-
ních výstav na originální prostory, jinde na gratis performance a koncerty nebo workshopy. A čím dál 
víc muzeí nebo galerií jde právě cestou symbolického vstupného. 
  
Suverénně nejdál je v tomto směru Velká Británie, kde labouristé zavedli před třinácti lety bezplatný 
vstup do úplně všech galerií. Z rozboru návštěvníků jim totiž vyšlo, že v etnicky a sociálně stále více 
roztříštěné zemi chodí na výstavy výhradně „bohatší bílí Britové“. Tehdejší premiér Tony Blair ve sbír-
kách ilustrujících národní historii spatřoval cestu, jak sjednotit zemi, a nařídil zrušit vstupné a díru v 
rozpočtu nahradit příjmy z hazardu. „Návštěvnost všech těch institucí se díky tomu v průměru zvýšila o 
sto padesát procent a většinu tvoří právě domácí,“ shrnuje zkušenost tisková mluvčí jedné z dotova-
ných institucí, slavné britské Tate Gallery. Tate stejně jako řada dalších zpřístupnila zdarma jen část 
obsahu, třeba za aktuální retrospektivu Henriho Matisse dnes návštěvník zaplatí v přepočtu přes pět 
set korun. Bezplatné výstavy zároveň pomáhají přitáhnout na ty placené další zájemce: v rámci Tate 
jde o jeden a půl milionu ročně.. 
  
Právě britským modelem se inspirovala i Moravská galerie. Nemohla ovšem počítat se státní podpo-
rou. „Dotovat vstupné jedné instituci by nebylo fér vůči ostatním – a na všechny nemáme v rozpočtu 
peníze“, říká náměstkyně ministra kultury pro památkovou péči Anna Matoušková s tím, že by šlo o 
stovky milionů. Moravská galerie měla rozhodování snadné v tom, že příjmy ze stálých expozic (do tří 
obrovských budov na ně chodí v nejsilnějších měsících sotva 800 lidí) představovaly v rozpočtu gale-
rie méně než jedno procento. Inkriminovaných sto třicet tisíc korun, které na stálých sbírkách dřív roč-
ně vybrali, Press nahradil z většiny sponzorským darem, zbytek by měla dorovnat zmíněná „zrcadlová 
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kasička“. Po pěti měsících experimentu je v ní ale jen pár stokorun, dvě dvoustovky a dvoucentimetro-
vá vrstva mincí. Zároveň je jasné, že něco se změnilo.: na stálé expozice dnes chodí čtyřikrát více lidí 
než loni, v číslech dočasných výstav se však zatím vstup gratis výrazně neprojevil. „O tom, zda lidé do 
galerie přijdou, ale nerozhoduje ani tak vstup jako spíš to, zda k ní mají nějaký vztah – a v našem 
případě nás velká část Brňanů prostě pořád vnímá spíš jako statický trezor a má problém nás najít na 
mapě,“ vysvětluje ředitel Press. Odstranění vstupného se v jeho instituci má stát především poutačem, 
který místní upozorní, že se v galerii něco děje a že o ně má zájem. Do konce roku by ho mělo doplnit 
otevření dvou nových kaváren a rozšíření muzejních obchodů a Press si pohrává i s nápadem prošpi-
kovat jednu z budov uvnitř i vně skluzavkami. „Už nejsme ta stará rigidní instituce a kavárna, skluzav-
ka nebo třeba tahle kasička by to měly místním dát jasně najevo,“ doufá Press.. 
  
Vstup zdarma nabízí ve vybrané dny řada regionálních muzeí, z těch větších a v takovém rozsahu je 
však Moravská galerie raritou. Což mnozí považují za chybu. „Vedle znalosti jazyka nebo možnosti mít 
očkování je i kulturní rozhled jedním ze statků, které získávají na hodnotě tím, čím víc lidí s nimi dis-
ponuje,“ uvažuje ekonom Tomáš Sedláček. „Takové statky se nejsnáz rozšíří právě, pokud je stát 
nabídne bezplatně, třeba i formou gratis dnů v galeriích“.. 
  
Tady to ale citelně skřípe. Vstupné gratis aspoň jeden den v týdnu zkoušelo před třemi roky například 
pražské Uměleckoprůmyslové museum. „Návštěvnost v ty dny šplhala nahoru asi o deset procent, 
přicházeli jsme tím ale o statisíce ročně, a když nám ministerstvo v roce 2010 snížilo příspěvky, 
vstupné gratis jsme zrušili,“ říká ředitelka muzea Helena Koenigsmarková. Nahradit díru v rozpočtu 
sháněním sponzora nezkoušeli. „Statisícové položky jsou v dnešní době natolik nereálné, že nemá 
smysl na to plýtvat silami,“ dodává ředitelka. „Pokud máme mít vstupné zdarma, bude to muset zařídit 
ministerstvo“. Volný vstup se nechystá obnovit ani Národní galerie, která ho do roku 2010 nabízela na 
jeden den v měsíci. Výpadek na vstupném tehdy požadovala od státu, a když ministerstvo odmítlo 
čtyřmilionovou díru doplatit, vstup gratis zrušila.. 
  
Mezi příznivce bezplatných služeb patří ředitelka Knihovny Václava Havla Marta Smolíková. „Zdarma 
bývá to, co společnost považuje za důležité a co si obhájí,“ uvažuje Marta Smolíková. „Že si tu člověk 
chodí volně krajinou skrz lesy a bere si houby, to není jen tak. Kdyby tohle chtěl někdo omezit, strhl by 
se takový humbuk, že to nikoho ani nenapadne“. Zrovna tak jsme si už zvykli na zdarma značené 
cesty Klubu českých turistů, stipendia pro studium v zahraničí, městské parky či vánoční výzdobu. 
„Všechno to jsou drobnosti, které nevyvolají nic menšího než pocit radosti.“. 
  
Zavedením služby zdarma může zároveň stát bezbolestně „vychovávat“ občany. Tím, že jsou napří-
klad zpoplatněny běžné popelnice, ale ty na recyklovaný odpad ne, vysílá signál, že třídění odpadků je 
něco, na co je teď nutné se zaměřit. „Nebo když měli v New Yorku v roce 2008 pocit, že by bylo potře-
ba vytáhnout víc lidí do veřejného prostoru, zavedli zkusmo do Bryant parku bezplatné wi-fi připojení. 
A tím z něj udělali místo setkávání“, dodává expert na regionální rozvoj z ostravské univerzity Ondřej 
Slach s tím, že zrovna tak může zpřístupnění gratis služeb, jako jsou koncerty, lokální MHD či pouliční 
knihovničky, oživit např. části měst, které jsou v úpadku. „Věci zdarma mají velký potenciál. Podporují 
totiž lepší vztahy mezi lidmi,“ shrnuje smysl gratis služeb Marta Smolíková. .   
                                                         
;                   Lucie Kavanová, Hana Čápová 
 
PROČ MÁ BÝT VSTUPENKA BEZPLATNÁ? 
  
Slovenská národní galerie umožňuje celý letošní rok bezplatný vstup na své výstavy v Bratislavě. Pe-
níze, o které na nevybraném vstupném přijde, jí uhradí sponzorský dar J&T Banky, která je součástí 
mocné slovenské investiční skupiny (v Česku podporuje mimo jiné Cenu Jindřicha Chalupeckého). 
Ozval se však nezanedbatelný hlas kulturní veřejnosti, jež požadovala, aby návštěvníci dostali mož-
nost si vstupenku koupit a tím sponzorský dar individuálně odmítnout. Smyslem tohoto kroku je zame-
zit, aby J&T podporou umění a kultury zahladila povědomí o řadě nekulturních činů, které byly právem 
pociťovány jako arogantní. Ukázalo se, že SNG umožňuje platit dobrovolné vstupné, takže osobnímu 
protestu nic nebrání. Tato kontroverze přesto stojí za další úvahu. 
 
Jak uvedla ředitelka SNG, důvodem k přijetí sponzorského daru byla snaha co nejlépe naplňovat po-
slání státního muzea umění. Bezplatný přístup neznamená, že je to zadarmo. Všichni víme, že podpo-
ra kultury, stejně jako zdravotnictví, školství, armáda či infrastruktura, se platí z daní; jde o to, že jed-
notlivec, který musí rozvažovat, za co vydá své omezené příjmy, platit nemusí. Pokud výše vstupného 
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může být sociálně vylučující překážkou návštěvy muzea umění, pak je jistě správné ji odstranit. A 
pokud stát, kterému Národní galerie patří, řekne, že něco takového nehodlá podporovat, nabídne se 
soukromý dárce. Na jedné straně pak máme peníze boháčů, často získané vykořisťováním, na druhé 
straně příležitost, že prožitek z kvalitního umění bude dosažitelný i pro chudší zájemce. 
 
Není pochyb o tom, že tento způsob redistribuce bohatství ve společnosti má předlouhou, ba prasta-
rou tradici právě prostřednictvím umění a jeho zpřístupnění širokým vrstvám. Ostatně tvrzení, že stře-
dověké a barokní umění, každému dostupné v chrámech, vznikalo jako nezištná služba a dar Bohu, 
lze oprávněně považovat za estetický facelift propagace vlastní moci dárců a mecenášů. Mimocho-
dem, americký systém soukromého donátorství je Evropě cizí proto, že byť nepočítá s neutralizující 
rolí státu, je tradičně založen na náboženském konsenzu. Ten morální rovinu transakce nezakrývá, 
ale zároveň pranýřuje příliš přímočarou a okázalou sebeprezentaci dárců jako farizejství. 
 
Do takové situace sebevědomě vstoupil evropský moderní stát v rámci poválečného socialistického 
konsenzu. Vzal na sebe zprostředkující roli, jíž neutralizoval morální rozměr výměnného obchodu: 
bohatí platí velké daně a stát z nich pak, mimo jiné, bohatě financuje kulturu. Redistribuce bohatství 
funguje, ale vytrácí se přímé spojení. Uspokojení těch, kdo si kupují morální odpustky, je oslabeno a 
schází jim možnost předvádět svou moc přímo. Na druhé straně ten, kdo je závislý na přijímání pod-
pory, se necítí být ponižován a nemusí se z morálního hlediska zabývat původem peněz. 
 
Ve druhé polovině 20. století díky socialistickému koncenzu a zprostředkující roli státu ve financování 
kultury mělo umění v Evropě navzdory různým omezujícím tlakům tolik svobody jako snad nikdy před-
tím. V Československu v době státního socialismu se tato svoboda projevovalal jen omezeně a velmi 
specificky, přesto byl i u nás jejím výsledkem kulturní rozkvět šedesátých let. Normalizační dvacetiletí 
jej tvrdě rozbilo a nejméně dvě generace si v něm dokonce vypěstovaly přesvědčení, že stát je vždy 
nepřítelem tvůrčí svobody, kterou naopak zajistí vstup do služeb mocných boháčů. 
 
Jenže tohle vše je minulost. Důvod, proč to stát takto dělal, se u nás docela vytratil a i v zemích staré 
Evropy se drolí pod stále silnějšími útoky neoliberálního systému. Stát po válce nastolil maximální 
možné rovnosti tvůrčích možností, aby se zbytečně neztrácely kreativní činy jen proto, že s nimi přijde 
někdo neprivilegovaný (tedy například i ženy). Usiloval o co největší přístupnost umění a kultury, která 
měla kultivovat a obohacovat život všech. Hlavním cílem zřejmě bylo uměleckými prožitky podpořit 
soudržnost společnosti, v níž byl oslaben náboženský základ sdíleného světa. 
 
Nabízí se politická výzva: vraťme se k tomu, co v demokratické Evropě dobře fungovalo. Chtějme, aby 
boháči typu J&T především poctivě platili daně v zemích, kde působí a kde s nimi lidé musí žít. Poža-
dujme, aby se stát znovu naučil plnit svou funkci nestranného a poučeného prostředníka a přiměřeně 
financoval takovou kulturu, která se komerčně neuživí sama, ale přitom tvoří nenahraditelnou a ne-
zbytnou součást společného života. 
 
Ale co když už situaci zvrátit nelze, protože bohatství má bezmála veškerou moc, protože český ani 
slovenský stát už nejsou vůbec schopny řešení založených na ideálech či pozitivních vizích a politické 
strany ani nevědí, že by to tak mělo být? Co když předem marné volání po starých osvědčených re-
ceptech jen odvádí pozornost? Od čeho? Od toho, co potřebujeme doopravdy: vymyslet to celé nějak 
jinak. 
         Milena Bartlová, A2 – 5/2014 
 
KULTURA BEZPLATNOSTI 
 
Problematiky bezplatného vstupu do muzeí se týkají přirozeně i mnohé celospolečenské souvislosti, o 
kterých je dobré uvažovat. Připojujeme zde stručný popis ideje bezplatnosti z oblasti komerčního pod-
nikání. Nejde o přímou souvislost, proto je třeba popsaný princip pozorně analyzovat. 
 
„Nic nemá větší hodnotu, než skutek nezištnosti“, říká ekonom profesor Luigino Bruni, který hostoval 
nedávno na Vysoké škole ekonomické v Praze. Nelze ji ovšem zaměňovat s altruismem a filantropií. 
Kultura bezplatnosti neznamená být altruističtější ke druhým, jde spíše o nepředstíraný „zájem o dru-
hé“.  
 
Bruni to přibližuje takto: „Nikdo by nechtěl žít ve světě, kde by zdravotníci, učitelé, lékaři pracovali 
pouze tak, jak to vymezuje jejich smlouva, která předem stanoví každý jejich výkon. Mnohé služby na 
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bázi vztahů mezi lidmi vyžadují opravdovost bez vypočítavosti. Chci, aby mě lékař léčil dobře nejen 
proto, že plní smlouvu, bojí se postihů nebo dokonce proto, že mne chce udržet naživu, aby ode mne 
získával peníze i v budoucnosti, ale i proto, že má opravdový zájem na mém uzdravení, nejen profes-
ní, prestižní. Kdyby tento zájem chyběl, spokojen nebudu, a kdybych si mohl vybrat, najdu si jiného 
lékaře, který bude mít toto navíc. A přál bych si učitelky, které by mé děti ve školce napomenuly či 
pohladily nejen proto, že jsou za to placeny, nebo že je k tomu vedou emoce, ale i proto, že mají 
opravdový zájem o jejich rozvoj.“ 
 
Objevuje se specifický paradox, když se to navíc zahrne do smlouvy. Stane se to, že lidskost přestane 
být přirozená, zničí se: jestliže jsem placen za to, že se usmívám na starého člověka, můj úsměv ztratí 
ono navíc. Uskuteční se jev zvaný zploštění.  
 
Pokud trh nechrání princip bezplatnosti, vytváří podle Bruniho předpoklady pro svůj vlastní konec, což 
zdůrazňoval už Martin Hollis ve svém „paradox of trust“: Aby trh fungoval, potřebuje důvěru. Vypočíta-
vá logika se šíří tak, že se zmenšuje okruh důvěryhodného jednání. 
 
(...) Dnes se konfrontují dvě koncepce vztahu mezi oblastí ekonomickou (trh) a sociální (solidarita) a 
obecněji mezi podstatou a funkcí trhu. Na jedné straně jsou takzvaní „neoliberálové“, kteří vidí 
v rozšiřování trhu a výkonnosti řešení veškerého sociálního zla, na straně druhé jsou ti, kteří považují 
rozšíření trhů za „pustošení“ společnosti a ničení sociálního kapitálu. Typická kultura sociální ekono-
mie navrhuje zařadit solidaritu do normálního ekonomického života. 
 
Vzniká tak vícerozměrná ekonomie, kde výkonnost má své místo, ale je jen jedním rozměrem života 
sociálních podniků. Jde i o jiné rozměry – dávání, solidaritu, vzájemné vztahy, krásu, bezplatnost, 
duchovnost, společenství.... 
                (Hana Kejhová, časopis Moderní řízení, 2/2016) 
 
PROČ BY NEMĚLA BÝT MUZEA V PRAZE ZADARMO,  
STEJNĚ JAKO V LONDÝNĚ NEBO WASHINGTONU? 
 
Bývalý velvyslanec ve Velké Británii, Michael Žantovský poskytl po svém návratu z Londýna v prosinci 
2015 rozhovor redaktorce Janě Podskalské z periodika Deník. Z textu vybíráme: 
 
Ve srovnání s Londýnem nevychází Praha z hlediska kulturního života vůbec špatně. Děje se tu mno-
ho zajímavých věcí. Co ale považuji za problém, je přístup města ke kultuře a turistům. Chybí syste-
matická práce. V Londýně jsou muzea zadarmo. To tady ovšem těžko někomu vysvětlíte. A přitom je 
to velmi prosté: lidé, co přijíždějí do londýnských muzeí se musí někde ubytovat, jíst, pít, jezdit měst-
skou dopravou a taxíky. A nechají v městské kase slušné peníze. V tomhle máme co dohánět. 
 
 
KNÍŽÁK CHCE ZRUŠIT VSTUPNÉ DO GALERIE 
  
Ředitel Národní galerie Milan Knížák chce aby se od návštěvníků stálých expozic galerie nevybíralo 
vstupné. „Bylo by pěkné, aby lidi chodili do galerie jako do lesa – bez poplatků, za oddychem a po-
znáním," prohlásil Knížák, který tvrdí, že by tím návštěvnost mohla stoupnout až o 200 procent. Zá-
kladní vstupné na sedm stálých expozic v rámci Prahy se dnes pohybuje od 80 do 160 Kč. 
  
Proti Knížákově snaze se však staví ministerstvo kultury. To by totiž jako zřizovatel muselo ušlý zisk 
Veletržního paláce částečně hradit. K dosavadní 210milionové ministerské dotaci by tak přibylo dal-
ších deset milionů. Odpor ministerstva označil Knížák pro ČTK za "socialistické manýry". Podle něho 
totiž představuje deset milionů jen zanedbatelnou částku v porovnání "s obrovským nárůstem a kulti-
vací obecenstva", jež by bezplatný vstup přinesl. 
  
Mluvčí Veletržního paláce Petra Jungwirthová říká, že dosavadní vstupné sice není vysoké, nicméně 
podle ní může představovat brzdu například pro mladé lidi a seniory. Nápad volného vstupu se za-
mlouvá rovněž Moravské galerii v Brně. Jako zatím jediné má u nás bezplatný vstup Muzeum umění a 
designu Benešov, jedna z dvaceti pěti sbírkotvorných institucí sdružených v Radě galerií ČR. Zavedli 
jej hned při založení roku 1990, těsně po sametové revoluci, kdy byla česká společnost více otevřena 
novým řešením. 
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Kritičtější pohled na potenciální odstranění vstupních poplatků má ředitel Ostravské galerie Petr Berá-
nek. "Jako občan bych byl samozřejmě pro, jako hospodář však proti." Beránek navíc poukazuje i na 
to, že volný vstup by mohl mezi běžnými lidmi snížit kredit galerie jako instituce. "Člověk si může rov-
něž říkat, že když je něco zadarmo, tak to za moc nestojí." Galerie by podle něj v takovém případě 
nakonec musela vynaložit daleko vyšší prostředky na vlastní propagaci. Podle Beránka navíc chybí 
seriózní studie, která by zjišťovala, do jaké míry představuje samotná cena vstupenky pro potenciální-
ho návštěvníka překážku. 
  
V některých zemích je vstup do galerií zdarma běžnou záležitostí. Vstupné se neplatí například v lon-
dýnské národní galerii a zdarma se mohou návštěvníci vypravit i do národní galerie v Budapešti. Jinde 
je volný vstup například jeden den v týdnu.             Hospodářské noviny, 2007 
 
VOLNÉMU VSTUPU DO GALERIÍ A MUZEÍ V ČESKU BRÁNÍ POLITICI 
  
Pařížský Louvre zavedl volný vstup pro návštěvníky do 26 let každý pátek od 18 do 22 hodin, pro mlá-
dež do 18 let je největší muzeum umění světa otevřeno zdarma po všechny dny. Madridské Prado má 
vstup zdarma každý den pro všechny zájemce od 18 do 20 hodin a ve svátcích od 17 do 20 hodin. 
  
Londýnská Národní galerie a také irská Národní galerie v Dublinu je pro všechny zájemce trvale 
zdarma. Národní muzeum v polské Varšavě je každou sobotu otevřeno pro všechny bez placení 
vstupného, Muzeum krásných umění v Budapešti má volný vstup pro občany nad 70 let a pro předem 
ohlášené skupiny studentů do 26 let. 
 
Volný vstup není dar. Provoz všech institucí je placen z daní a z těchto prostředků jsou nakupována i 
díla. Umožnit lidem, aby viděli to, na co si každoročně platí, je tak v mnoha státech považováno za 
slušnost. 
  
„K zavedení volného vstupu u nás není politická vůle,“ řekl generální ředitel Národní galerie v Praze 
Milan Knížák. V NG zatím platí, že v době od 16 do 18 hodin je vstupné poloviční a každou první stře-
du v měsíci je od 15 do 20 hodin volný vstup. Jen v několika málo vybraných dnech není vstupné po 
celý den, letos to bylo nebo bude celkem pětkrát. Základní vstupné do jednotlivých nejatraktivnějších 
stálých expozic Národní galerie je 160 nebo 150 Kč, to jest tolik, kolik v Madridu zaplatíte za celé Pra-
do.                        Novinky.cz, 2009 
 
NASTÁLO A ZDARMA! MORAVSKÁ GALERIE RUŠÍ ČÁST VSTUPNÉHO 
  
Brno – Tržní průpovídka, že zadarmo vám nikdo nic nedá, přestane platit od začátku prosince v Mo-
ravské galerii. Po vzoru západních muzeí se totiž rozhodla zpřístupnit své stálé expozice zdarma. 
Dočasné výstavy zůstanou zpoplatněny. 
  
„Od zrušení vstupného očekáváme razantní nárůst návštěvnosti, ale také chceme, aby v Brně bylo 
umění dostupnější pro všechny," vysvětlil ředitel galerie Jan Press, který při svém rozhodnutí vycházel 
z příkladu londýnských muzeí a galerií. Změna se týká expozice moderního umění v Pražákově paláci, 
starého umění v Místodržitelském paláci a užitého umění v Uměleckoprůmyslovém muzeu. 
V Moravské galerii museli dosud zájemci o prohlídku stálých expozic zaplatit 60 korun, zlevněné 
vstupné činí 30 korun. Nadále bude galerie vybírat vstupné na krátkodobé výstavy, které představují 
hlavní návštěvnický magnet. Návštěvníci stálých expozic mohou od prosince přispět na činnost nej-
většího muzea umění v Česku alespoň symbolickým příspěvkem podle vlastní úvahy. 
  
Moravská galerie loni zaznamenala celkem 121 090 vstupů, a to včetně doprovodných akcí, vzděláva-
cích programů a muzejní noci. Stálé expozice si prohlédlo 9426 návštěvníků, dočasné výstavy 53 812 
lidí. „K výraznější návštěvnosti a k tomu, aby lidé déle setrvali v Moravské galerii, pomohou i další 
změny, které chystáme – v příštím roce plánujeme otevřít dvě nové kavárny v Pražákově i Místodrži-
telském paláci a také výrazně rozšířit muzejní obchody," upozornil Press. 

  
12. 11. 2013, ČT24  
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MORAVSKÁ GALERIE RUŠÍ VSTUPNÉ 
 
Praha – Odvážný, ale chvályhodný krok, tak hodnotí čeští i moravští muzejníci a galeristé Moravskou 
galerii v Brně, která zruší od začátku prosince vstupné do stálých expozic. Přestože je to v západních 
zemích běžná praxe, brněnská galerie je první české veřejné muzeum, které se odvážilo otevřít své 
dveře zadarmo. 
  
„Očekáváme nárůst návštěvnosti. Chceme také, aby v Brně bylo umění dostupnější pro všechny. Díky 
volnému vstupu může člověk jednodušeji přijít opakovaně a proniknout hlouběji do historie umění," 
vysvětlil ředitel Moravské galerie v Brně Jan Press, proč se rozhodl upustit od vstupného. 
  
Už v létě si galerie vyzkoušela, že návštěvníci na vstup zdarma slyší. Od června do srpna byly volně 
přístupné aktuální výstavy i stálé expozice v Místodržitelském paláci, na které se oproti loňsku přišlo 
podívat třikrát více lidí. 

Deník.cz, 2013 
 
DLOUHODOBÁ ČESKÁ ZKUŠENOST S BEZPLATNÝM VSTUPEM V BENEŠOVĚ 
  
Všeobecně známá nízká profesionalita redaktorů českých médií vedla nedávno k tomu, že Moravská 
galerie byla v Lidových novinách prezentována jako první tuzemské muzeum umění, které zavedlo 
bezplatný vstup. Tento model podpory veřejné dostupnosti přitom již od roku 1990 používá jeden 
z pětadvaceti členů Rady galerií ČR – Muzeum umění a designu v Benešově u Prahy. Veřejnost je o 
tom dobře informována, neboť tam z Prahy i z celé republiky po dlouhá léta proudí stovky návštěvníků 
na výstavy významných českých osobností malby, plastiky, fotografie, architektury, designu a grafic-
kého designu nebo do ojedinělých stálých expozic fotografie a designu. Muzeum má vedle stálých 
expozic soudobé tvorby, jaké nabízí většina institucí, také rozsáhlou dlouhodobou instalaci vývoje 
české a slovenské fotografie a zajímavě strukturovanou expozici designu, které vycházejí ze specifik 
benešovské akviziční činnosti. Ve srovnání s Moravskou galerií je zajímavé, že finanční částky, které 
Benešov získává na dobrovolném vstupném v poměru k výši celkového rozpočtu, odpovídají roční 
sumě, které v Brně vyberou na běžném vstupném. Proto moravské úvahy o funkci dobrovolného 
vstupného u nich v budoucnosti se mohou blížit realitě. 
  
Diskuse o bezplatném vstupném se musí v české veřejnosti vést pozorně a poučeně, neboť v nich 
může docházet k účelovému násilí ze strany zřizovatelů i části veřejnosti. U Moravské galerie např. 
padla zmínka, že při zrušení vstupného nemá právo vyžadovat dorovnání rozpočtu. Je to při živelnosti 
postoje ministerstva i krajů a při neustálém snižování rozpočtů státních muzeí úsměvná poznámka, 
která se míjí s realitou. Mnohem podstatnější jsou jiné diskusní myšlenky. Opakovaně se ozývá, že při 
bezplatném vstupu klesá v očích veřejnosti hodnota nabízených akcí. Při seriózní analýze a průzku-
mech se pak ověří, že tomu tak není, ale při další výměně názorů se vždy najde někdo neznalý, který 
problém nastolí znovu a znovu. 
  
Zřizovatelům při výhradách k bezplatnému vstupu většinou nejde o ztrátu „zisku“, ale o ztrátu možnosti 
kontroly návštěvnosti, kterou při svém nezájmu o skutečný dopad umění ve společnosti, chtějí pova-
žovat za pohodlné hlavní kritérium svého hodnocení. To je důležité místo, ve kterém není radno dělat 
ústupky. Výše návštěvnosti patří ve statistikách k údajům, které mají muzea právo nezveřejňovat, 
neboť málokdo dokáže tato čísla skutečně funkčně vyhodnotit. Oblíbená demagogie vyplývá ze zná-
mé, zneužívané formulace „Výstavy, na které NIKDO nechodí, nemohou na veřejnost působit“. Samo-
zřejmě nejde o výstavy s nulovou, ale s malou návštěvností. Češi rádi ignorují vrstvení společnosti, 
proto jejich slova „nikdo“a „všichni“ se musí brát s velkou rezervou. Muzeum umění v Benešově na 
toto téma provedlo několik zajímavých výzkumů, které citlivě analyzují funkci muzeí ve složité sociální 
struktuře. Z nich vyplývá, jak jak je velmi normální, aby účinně sociálně působila kvalitní výstava 
s malou návštěvností prostřednictvím různých elit. A pokud chce někdo čísla a finanční údaje, může 
použít odborně poměrně náročnou, ale realistickou metodu, která hodnotí nepřímý finanční přínos 
kulturně vzdělávacích institucí pro jednotlivé subjekty daného regionu. 

  
Tomáš Fassati, Ateliér, 2013 

 
K bezplatnému vstupu v Muzeu umění a designu Benešov je užitečné doplnit, že v létech 2015 a 2016 
se stal tématem diskuse a připomínek v tomto směru nekompetentních úředníků, provádějících pravi-
delný finanční audit. Těmito připomínkami posléze argumentovali někteří místní politici, kteří chtěli 
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bezplatný vstup zrušit. Motivací ovšem nebyly „chybějící“ peníze, ale opět jen potřeba zjednodušené-
ho vyhodnocování návštěvnosti, případně její zneužívání pro různé politické nátlaky. Další vývoj pak 
vedl k tomu, že se argumentace nízkou návštěvností přestala politicky hodit, a úvahy o zrušení bez-
platného vstupu byly zapomenuty. Nicméně v českém politickém prostředí je možný jakýkoliv další 
vývoj bez ohledu na skutečné argumenty a světové trendy. 
 
PRO KOHO TO DĚLAJÍ? 
 
Od 1. prosince 2013 umožnila Moravská galerie přístup do všech svých prostor za dobrovolné vstup-
né. K obdobnému gestu přistoupila (díky mecenáši) také Slovenská národní galerie. Obě instituce 
tímto gestem vysílají k veřejnosti jednoznačně pozitivní signál. „Virtuální ředitel“ Národní galerie Jiří 
Fajt, jehož nástup do funkce byl ministrem znovu odložen, tento záměr vyhlásil již před časem, avšak 
současné provizorní vedení o něčem podobném neuvažuje. Ostatní galerie a muzea naší republiky, 
s výjimkou Muzea umění a designu Benešov, v tomto směru dlouhodobě zaostávají za evropskými. 
Otázka v titulku se jich teď týká daleko více než kdy dříve. – Pro koho vlastně svou práci dělají? 
 
Vnímáme-li vstupné jako překážku zvýšení návštěvnosti – a tou při své výši jednoznačně je -, pak 
musí být odstraněna. Pokud je prostor, který kulturní instituce spravují a jenž je primárně určený ob-
čanům této země, navštěvován jen sporadicky a drtivou většinu jeho návštěvníků tvoří školy, které tam 
chodí povinně, znamená to, že je spravován špatně. V takovém případě je třeba se snažit všemi pro-
středky o nápravu. Vzhledem k zanedbatelnému finančnímu výtěžku, který ze vstupného plyne, by 
mělo jít o poměrně snadné rozhodnutí. Národní galerie se k němu pravděpodobně tak jako tak dopra-
cuje, jde tedy jen o ten zbývající (ztracený) čas. Na druhé straně: je toto potřebné gesto ještě samo-
zřejmou službou veřejnosti, nebo se už dnes spíš jedná o jedinou možnost, jak ji vůbec do svých 
prostor přilákat a obhájit tak svoji existenci? 
 
Většina zahraničních institucí či soukromých galerií ví, že bez zájmu návštěvníků svůj význam obhájit 
nemohou. U nás tomu tak není. Neustálé volání po zvýšení toku peněz do kultury má sice svůj reálný 
důvod, ale samotná finanční podpora problém, jak galerijní či muzejní expozice otevřít veřejnosti, ne-
vyřeší. „Námitka, že ,na to nejsou peníze’, neobstojí – vždy jde o stanovení preferencí. Za důležité 
považuji, aby muzeum či výstavní síň braly vážně úkol zprostředkovávat, a tedy aby si vážily všech 
možných návštěvníků a nebagatelizovaly jejich zájmy a potřeby,“ říká kunsthistorička Milena Bartlová, 
jež dlouhodobě kritizuje poměry v našem galerijním prostředí. 
 
„Pro koho to děláš, když to nikoho nezajímá?“, zní častá otázka, kterou při snaze prezentovat součas-
né výtvarné umění dostáváme. A byl to i název nedávného sympozia, na němž se řešila otázka do-
provodných programů současných galerií. Ředitelé institucí, lektoři, pedagogové nebo kurátoři se vy-
jadřovali ke smyslu své práce v systému nastaveném svými zřizovateli. Ukazuje se, že na tuto základ-
ní otázku chybí odpověď. Jestliže jsou opravdu cílem a smyslem galerijní a muzejní práce návštěvníci, 
tak kde potom jsou? A jde tedy o dobře vykonanou práci? Z nabídnutých odpovědí si troufám tvrdit, že 
naše lektorská oddělení pracují dobře, vlastně na hranicích svých možností. Většina mluvčích se ale 
shodla na paradoxní situaci, kdy státní a krajská galerie tato oddělení sice platí, ale jejich činnost je 
nezajímá, neumějí je začlenit do svého provozu a často je berou jako uměle vyžadovanou úlitbu ve-
řejnosti. Neuvědomují si, že došlo ke změně ve vnímání těchto institucí, a i proto zaostávají za poža-
davky, jež na ně společnost nově klade. 
 
Státní galerie a muzea ve Velké Británii, Dánsku, Irsku, Kanadě či Spojených státech nabízejí volný 
vstup již léta. Ve většině ostatních zemí si můžete i ty nejnavštěvovanější a nejslavnější galerie zdar-
ma prohlédnout v určené dny či hodiny, a to i několikrát v měsíci. Zdarma je možné se zúčastnit i řady 
doplňkových aktivit pro nejrůznější skupiny zájemců. Jde tedy o všeobecný trend, který v zásadě ne-
reaguje na úbytek návštěvníků, jako je tomu u nás. Jedná se spíš o vstřícné gesto směrem 
k občanům, kteří se prostřednictvím odváděných daní na provozu galerií finančně podílejí. I v tomto 
světle je chování například Národní galerie v Praze sebevražedné a neomluvitelné. 

 
A2, 1/2014 Ondřej Fuczik   

 
JAK HODNOTÍTE SOUČASNÝ STAV ČESKÉ KULTURY? 
 
(...) Strašná je také situace muzeí, galerií s knihoven. Cesta po pražských památkách a muzeích vyjde 
přijde rodinu na víc, ne zájezd  do Chorvatska. V programu ministerstva i vlády přitom stojí už řadu let, 
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že se v Národní galerii i jinde zavedou alespoň některé dni bez vstupného, jak je tomu dnes už skoro 
všude.                                                                                    Tereza Brdečková, Literární noviny 1/2017 
 
VOLNÉ VSTUPY V PRAZE 
  
Čas od času se vyskytnou akce, které lákají zájemce na minimální či vůbec žádné vstupné. Často 
slouží k zviditelnění konkrétních institucí či k odměnění věrných návštěvníků a zpřístupnění expozic 
těm, kteří by si jindy návštěvu nemohli z různých důvodů dovolit. Jestliže je Vaše oblíbená cena zdar-
ma tak jistě přivítáte náš přehled na rok 2013. Některá muzea mají vstup volný po celý rok, některé 
objekty jsou naopak zdarma jen pár dní do roka.  
 
Za symbolickou cenu do ZOO 
 
 Pražská ZOO nachystala na několik dní v roce symbolické vstupné 1 Kč pro určitou skupinu návštěv-
níků. V roce 2013 se to týká těchto dní: 7. 1., 4. 2., 4. 3., 1. 4., 6. 5., 3. 6., 1. 7., 5. 8., 2. 9., 7. 10., 4. 
11., 2. 12. Jedná se o tzv. Happy Mondays – tehdy se na zvýhodněné vstupné mohou těšit každý 
měsíc vždy jiné skupiny návštěvníků. 
 
Botanická zahrada Praha nabízí od 1. listopadu do 31. března na venkovní expozici vstup zdarma. 
Kromě venkovních expozic se to týká také Vinice sv. Kláry. Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty 
UK má tradičně vstup zdarma. 
 
Historické památky 
 
V historických památkách se nejhodnotnější umělecká díla a interiéry nacházejí spíše v kostelích než 
na hradech a zámcích. Přesto právě kostely jsou bezplatné, a to nejen během mší, kdy slouží křesťa-
nům, ale po zbytek dne, kdy slouží především turistům. 
 
Muzea otevírají své sbírky 
 
 Nejvíce velkorysý jsou ke svým návštěvníkům muzea, kam nejraději zavítají fanoušci military. Po celý 
rok mohou zdarma vidět své oblíbené exponáty v Armádním muzeu na Žižkově a v Leteckém muzeu 
ve Kbelích. Armádní muzeum je umístěno v Praze na Žižkově v historických budovách Památníku 
národního osvobození. Jestliže se odhodláte k jeho návštěvě, projdete si období První světové války, 
meziválečného Československa a v poslední části se seznámíte s účastí Čechoslováků za druhé svě-
tové války. Letecké muzeum ve Kbelích má ve sbírkách 275 letadel, z nichž 85 je vystaveno ve 
čtyřech krytých halách, 25 v nekrytých expozičních prostorech, 155 je uloženo v depozitářích a 10 
letuschopných je provozováno. Ale pozor otevřeno je zpravidla pouze v turistické sezóně. 
  
Každý první čtvrtek v měsíci připravilo vstup zdarma pro děti, studenty a seniory Muzeum hlavního 
města Prahy. Všichni ostatní zaplatí symbolických 10 Kč. Tato akce platí do 14 hod a lze ji využít jak v 
hlavní budově muzea na Florenci tak rovněž v Podskalské celnici na Výtoni. K nejzajímavější stálým 
expozicím muzea patří Langweilův model Prahy či sonda do Pravěké Prahy. Z aktuálních výstav se 
můžete obohatit informacemi o zajímavé historii Vinohrad a Žižkova či v průběhu roku zavítejte s dět-
mi na výstavu Peníze, nebo život. 
  
Tradičně pražský muzejní život zpestřuje Muzeum Pražského vodárenství v Podolí. Během Světového 
dne vody se zde pravidelně konají Dny otevřených dveří. V roce 2013 bude muzeum v Podolí pro 
veřejnost otevřeno o víkendu 23. a 24. března, po oba dny od 10.00 do 16.30 hod. Vstup je zdarma. 
  
Zdarma se můžete obohatit o zajímavé poznatky také v Plynárenském muzeu v Michli, kde je ovšem 
nezbytné se nejdříve objednat, v muzeu PRE v Holešovicích a také v Národním zemědělském muzeu, 
kde je volný vstup na muzejní dvůr k prohlídce Malé muzejní farmy a expozice „O stromech a lese“. 
Muzeum se nachází na Letné, vedle Národního technického muzea. 
 
Sportování zadarmo 
 
Vylepšit zdarma svou fyzickou kondici při klasických zimních sportech – bruslení a běhu na lyžích – 
můžete na dvou místech v Praze. Veřejné bruslení na Vás čeká na střeše Galerie Harfa a běhu na 

http://www.atlasceska.cz/praha/zoo-praha-troja/
http://www.kalendarakci.atlasceska.cz/happy-mondays-zoo-praha-troja-23728/
http://www.atlasceska.cz/praha/botanicka-zahrada-v-troji/
http://www.atlasceska.cz/praha/armadni-muzeum-v-praze/
http://www.atlasceska.cz/praha/letecke-muzeum-kbely/
http://www.atlasceska.cz/praha/letecke-muzeum-kbely/
http://www.atlasceska.cz/praha/muzeum-hlavniho-mesta-prahy/
http://www.atlasceska.cz/praha/muzeum-hlavniho-mesta-prahy/
http://www.atlasceska.cz/praha/muzeum-hlavniho-mesta-prahy-celnice-na-vytoni-%28podskalska%29/
http://www.atlasceska.cz/praha/muzeum-prazskeho-vodarenstvi/
http://www.kalendarakci.atlasceska.cz/dny-otevrenych-dveri-muzeum-prazskeho-vodarenstvi-11001/
http://www.atlasceska.cz/praha/plynarenske-muzeum/
http://www.atlasceska.cz/praha/narodni-zemedelske-muzeum-praha/
http://www.kalendarakci.atlasceska.cz/kluziste-na-strese-galerie-harfa-praha-31174/
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lyžích se můžete již druhým rokem věnovat na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli. Osvětlení tratí, 
stopy pro klasický i volný způsob a na místě i možnost půjčení výbavy. Sněhu je dost tak vyrazte. 
 
Galerie s volným vstupem 
 
V letošním roce nabízí během několika dní v roce volné vstupy i největší z galerií – Národní galerie. 
První dva volné vstupy proběhly 2. a 3. února během výročí založení. Další dva na Vás čekají 18. 
května v rámci Dne muzeí a galerií a také tradičně během Muzejní noci, která letos připadá na 8. 
června. 
  
Zadarmo se podíváte i do nově otevřené galerie pojišťovny Kooperativa. Pojišťovna zpřístupnila své 
sbírky, v nichž nabízí ucelený průřez dějinami českého výtvarného umění od baroka přes romantismus 
až po modernu. Vystavuje je ve svém sídle v pražském Karlíně – v Main Pointu na Rohanském nábře-
ží. Kromě obrazů se tak můžete podívat i na nejlepší kancelářskou budovu světa. Pro veřejnost je 
otevřena každé úterý a čtvrtek vždy od 10.00 do 18.00 hodin. 
  
Další galerie, které nabízí celoroční vstup zdarma jsou například Galerie UM na VŠUP, Galerie 
Czechdesign, Galerie ROXY-NOD, Galerie Velryba, Galerie GAMU, Galerie Jiří Švestka v Biskup-
ském dvoře, Czech Photo Gallery Jiřího Koliše na Újezdě, Trčkovská galerie v Senátu se svou sbírkou 
protokolárních darů a zadarmo se můžete podívat také na Staroměstskou radnici – do Sálu architektů. 
Tento prostor je věnován výstavám, které se věnují architektonickému vývoji města. Samozřejmostí je 
bezplatný vstup ve všech prodejních galeriích. 
 
Ostatní volné vstupy 
 
Každou první středu v měsíci je v odpoledních hodinách zdarma přístupný Lobkowiczký palác na 
Pražském hradě. V jediném soukromém objektu na Hradčanech se nachází muzeum s uměleckými 
sbírkami rodiny Lobkowiczů. 
  
Určitě si také nenechte ujít po celý rok zdarma přístupnou výstavu „Lidé a peníze“ v objektu ČNB. 
Každý první víkend v měsíci od 10.00 do 16.00 hodin jsou pro Vás zdarma přístupné nejkrásnější 
prostory Valdštejnského paláce, kde je instalována stálá historická expozice. Jestli chcete nakouknout 
do míst, kde úřadují naši zákonodárci zaškrtněte si v kalendáři státní svátky – 8. května a 28. října – 
tehdy se konají Dny otevřených dveří v Poslanecké sněmovně a Senátu. 
 
  
 
 

http://www.kalendarakci.atlasceska.cz/prazska-muzejni-noc/
http://www.atlasceska.cz/praha/palac-lobkovicky/
http://www.kalendarakci.atlasceska.cz/otevren-zdarma-kazdy-vikend-valdstejnsky-palac-senat-12548/
http://www.kalendarakci.atlasceska.cz/otevren-zdarma-kazdy-vikend-valdstejnsky-palac-senat-12548/

