
Ceník vstupného do Botanické zahrady hl. m. Prahy platný od 1. 3. 2023. 
 

 
Lítačka/legionáři 5 % sleva - platí jen na jednorázové vstupné. 
 
* ZTP/P návštěvníci mají možnost doprovodu zdarma. 
**Vstup se psem povolen pouze do venkovních expozic. 
*** 1 pedagog, 10 žáků. 
**** Tašku i fotobatoh je i nadále možno ponechat v šatně zdarma. Opatření platí pouze 
během výstav tropických motýlů a orchidejí ve skleníku Fata Morgana. 
 
V zahradě je možné platit jak v hotovosti, tak platebními kartami (VISA, MasterCard). Karty 
American Express nepřijímáme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denní vstupenka 

Vstupenka je platná v den nákupu. K dispozici jsou též dárkové vstupenky s platností 1 rok 

od data vydání (viz níže). 

DRUH VSTUPNÉHO 
 

CENA 
 

Dospělí 180 Kč 

Děti 3–15 let; žáci a studenti do 26 let s platným průkazem či ISIC 120 Kč 

Rodinné vstupné (2 dospělí + 3 děti 3-15 let) 540 Kč 

Senioři nad 60 let, ZTP* 95 Kč 

Senioři 70+ 1 Kč 

Děti 0–2 roky, Kočárek, ZTP/P* zdarma 

Pes** 100 Kč 

Průvodcovská služba v češtině (jeden okruh, je třeba předem objednat)  400 Kč 

Průvodcovská služba v angličtině (jeden okruh, je třeba předem objednat)  700 Kč 

Průvodcovská služba v češtině pro ZTP (jeden okruh, je třeba předem objednat)  100 Kč 

Pedagogický doprovod*** – 1 pedagog zdarma na 10 žáků zdarma 

Odborné prohlídky s kurátorem 700 Kč 

Nedělní sklep (sklep + venkovní expozice + Fata Morgana)  420 Kč 

Fotobatoh**** (pro vstup do skleníku Fata Morgana) 100 Kč 

https://www.botanicka.cz/pro-navstevniky/sluzby/pruvodcovska-sluzba.html
https://www.botanicka.cz/pro-navstevniky/sluzby/pruvodcovska-sluzba.html
https://www.botanicka.cz/pro-navstevniky/sluzby/pruvodcovska-sluzba.html
https://www.botanicka.cz/vinice-sv.klary/expozice-vyroby-vina.html


Roční vstupenka 
  

CENA 

Dospělí 10 vstupů 740 Kč 

Děti 3–15 let, student, ISIC karta do 26 let  10 vstupů 380 Kč 

Senioři 60+, ZTP 10 vstupů 320 Kč 

Rodinné vstupné (2 dospělí + 3 děti 3–15let) 10 vstupů 1 800 Kč 

Pes* 10 vstupů 600 Kč 

Firemní 48 vstupů 4 000 Kč 

   

Roční vstupenka NEOMEZENÁ 
 1 vstup denně 

CENA 

Dospělí 1 500 Kč 

Děti 3–15 let, student, ISIC karta do 26 let  700 Kč 

Senioři 60+, ZTP 600 Kč 

Rodinné vstupné (2 dospělí + 3 děti 3–15let) 3 400 Kč 

Pes* 800 Kč 

Firemní (5 vstupů na 1x den) 5 000 Kč 

 

   

*Vstup se psem povolen pouze do venkovních expozic. 
Všechny permanentky se vydávají na plastovou kartu s vratnou zálohou 100 Kč. 
 

 
 

Programy pro školy 
  
60 min (skupina od 16 žáků, při nižším počtu nutno zaplatit 1 280 Kč) 80 Kč/žák 

90 min (skupina od 16 žáků, při nižším počtu nutno zaplatit  1 360 Kč) 85 Kč/žák 

135 min (skupina od 22 žáků, při nižším počtu nutno zaplatit  1 980 Kč) 90 Kč/žák 

  

 
Průvodce je v ceně vstupného. 
Pedagogický doprovod 2x zdarma na skupinu. 
Program je třeba předem objednat! 
 
 

https://www.botanicka.cz/pro-skoly/objednavka-prohlidky-programu.html/objednavka-prohlidky-programu.html


Dárková vstupenka 
Dárkový vstup do expozic s platností 1 rok od data vydání v ceně 230 Kč/kus.  
Dárkové vstupenky zakoupíte na všech pokladnách botanické zahrady nebo online  
v e-shopu na eshop.botanicka.cz. 
 
 

Sousedské permanentky 
I letos bude trojská botanická zahrada vydávat tzv. Sousedské permanentky. 
Bližší informace 
  
 

Media/Press 
Novinářské průkazy PRESS nejsou na našich pokladnách akceptovány bez předchozí dohody 
s tiskovou mluvčí Botanické zahrady hl. m. Prahy. 
Pokud jdete do naší zahrady pracovně, prosím, ohlaste tuto návštěvu předem. Bez ohlášení 
zakupte vstupenku dle platného ceníku. 
Kontakt na tiskovou mluvčí je michaela.bicikova@botanicka.cz 
  
 
 

Denní ceník a pronájem parkovacích míst 
  

Krátkodobé parkování – denní parkovné CENA 

Osobní automobil do výšky 2,8 m 200 Kč/den 

Automobil nad 2,8 m (autobus, nákladní automobil do 7,5 t) 300 Kč/den 

 

Dlouhodobé parkování – měsíční parkovné CENA 

Přívěsný vozík | jednostopé motorové vozidlo (O1*, L) 1 000 Kč/měsíc 

Osobní automobil | přívěs (M1, O2*) 1 200 Kč/měsíc 

Dodávka | mikrobus | obytný přívěs (N1, M2, O1, O2) 1 600 Kč/měsíc 

 
*Mimo obytný přívěs. 
Parkoviště není hlídané! 
 
 
 
 

Před vstupem do zahrady doporučujeme přečíst si návštěvní řád. 
 

https://eshop.botanicka.cz/produkty/12/vstupenky
https://www.botanicka.cz/pro-navstevniky/zakladni-informace/sousedske-permanentky
mailto:michaela.bicikova@botanicka.cz
https://www.botanicka.cz/media-files/download/pdf/navstevni-rad-botanicke-zahrady-hl-m-prahy-pdf.pdf

