
 

Aktualizace: 14. 10. 2021 

Slovanská epopej na zámku v Moravském Krumlově 
https://www.mucha-epopej.cz/ 

https://www.facebook.com/muchovaepopej  

 

Otevírací doba: 
Zahájení provozu pro veřejnost od 1. 8. 2021. 

• SRPEN–ZÁŘÍ: denně včetně pondělí 9:00–18:00 hod. (poslední vstup v 17:00 hod.) 

• ŘÍJEN: pondělí zavřeno, úterý až neděle vždy 10:00–17:00 hod. (poslední vstup v 16:00 hod.) 

• LISTOPAD–ÚNOR: pondělí zavřeno, úterý až neděle vždy 9:00–16:00 hod. (poslední vstup v 15:00 hod.) 

 

Provoz: 

• Časová náročnost prohlídky celé expozice je cca 60 minut. 

• Poslední vstup na prohlídku bude umožněn vždy 1 hodinu před zavíračkou... 

 

Ceny vstupného: 

Dospělí 250 Kč 

Důchodci (nad 65 let) 150 Kč 

Studenti (10-26 let) 150 Kč 

ZPT a ZPT/P  70 Kč 

Děti do 10 let zdarma 

Skupiny nad 15 osob 150 Kč/osoba 

Vstupenky se objednávají on-line přes COLOSEUM: 

https://portal.colosseum.eu/tours?mrsid=257  

(je zde omezení počtu návštěvníků v sálech) 

 

Objednávání skupin pouze po telefonu: 770 132 566. 

Systém neumožní prodej více než 10 vstupenek naráz. 

 

Další informace: 

• Suvenýry se budou prodávat v prostorách zámku u pokladen. 

• Toalety jsou v prostorách zámku u pokladen. 

• Další otevřené expozice a prostory zámku – jižní křídlo by se mělo otevřít cca podzim/zima 2021, kdy bude 

zpřístupněna také vyhlídková zámecká věž a nové zámecké infocentrum. 

• V tuto chvíli NENÍ přístup bezbariérový, bude řešeno... 

 

Dopravní informace: 

• Autobusy mají zastavit v Zámecké 1, pouze vysadit návštěvníky a hned odjet na autobusové nádraží, kde je 

pro ně parkovací místo (ulice U Mostu). 

• Normální auta mohou parkovat v Zámecké ulici či na náměstí T. G. Masaryka, od srpna/září bude k dispozici 

ještě velké parkoviště v Palackého ulici: https://mapy.cz/s/lodojojabo 

 

Další nabídka regionu k tématu Alfonse Muchy: 
Po stopách Alfonse Muchy na jižní Moravě https://www.jizni-morava.cz/cz/alfons-mucha/  

 

Ubytování: v místě bohužel jen Hotel Rokiten, spíše odkazovat na Brno a Znojmo... 

Gastronomie: u Městského koupaliště restaurace Hotelu Rokiten a sousední pivovar Krum, Restaurace U Blondýny, 

hned u zámku Kavárna Na Zámecké, na náměstí Restaurace U Matěje. Nabídka by se měla rozšiřovat... 
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