
 

 
 

PRAKTICKÉ INFORMACE - MANUÁL  PRO AUTOBUSOVÉ DOPRAV CE 
SKUPINOVÁ TURISTIKA ČESKÝ KRUMLOV 2014 

 
Základní informace  
 
- na území města Český Krumlov platí zákaz parkování autobusů mimo vyznačená 
parkoviště BUS, parkování autobusů je umožněno na vyhrazených parkovištích 
 
- systém parkování zájezdových autobusů tvoří centrální odstavné parkoviště autobusů 
(P-BUS)  a nástupní terminály (BUS-STOP), které slouží pouze pro krátkodobé zastavení 
autobusu umožňující výstup a nástup cestujících!!! 
 
- na příjezdech do města je instalován naváděcí systém, který dovede uživatele                    
na vyhrazené parkoviště autobusů P-BUS, ve městě značeny výstupní a nástupní terminály 
BUS-STOP (viz mapa níže) 

 

!!! Upozorn ění pro p řepravce a jejich řidi če: 

- při příjezdu (odjezdu) do m ěsta slouží pro výstup (nástup) cestujících 
výhradn ě výstupní a nástupní terminály (BUS-STOP) na Chvalš inské ulici    
a na Autobusovém nádraží 

- parkovišt ě (P-BUS) je ur čeno pouze pro odstavení prázdného autobusu      
a není uzp ůsobeno pro bezpe čný pohyb v ětšího po čtu osob 

 
Výstupní a nástupní terminály BUS-STOP  
 
BUS-STOP Chvalšinská  : z výstupního a nástupní terminálu BUS-STOP Chvalšinská, se do 
centra města pohodlně dostanete za cca. 10 minut, na zámek mírným stoupáním rovněž za 
cca. 10 minut. 
 
- maximální (nezpoplatněná) doba stání autobusu na BUS-STOP Chvalšinská je 30min 
- nejbližší veřejné bezbariérové WC: na parkovišti  P1 (Jelení zahrada) – cca. 250m směr   
  centrum, zámek, provozní doba denně 800- 2000; použití WC 5 Kč 
 
BUS-STOP Autobusové nádraží: pro výstup a nástup na BUS-STOP Autobusové nádraží 
je vyhrazeno a označeno pět stání v nástupní zóně. Do centra města se pohodlně dostanete 
za cca. 10 minut, na zámek za cca. 20 minut. 
 
- maximální (nezpoplatněná) doba stání autobusu na BUS-STOP Autobusové nádraží je 20    
  min. 
- nejbližší WC: budova Autobusového nádraží vzdálená cca. 100 m, provozní doba denně  
  800- 1800; použití WC za poplatek 
 
Parkovišt ě P- BUS  
- non-stop provoz, parkoviště s obsluhou 
- zázemí pro řidiče - odpočinková místnost, TV, káva, WC, sprcha, WiFi zdarma   
- servis pro autobusy  - mytí, úklid, čerpací stanice 
- technický servis - dílna, pneuservis  
- parkoviště vzdáleno cca. 15 min chůze do centra a na zámek   
- parkoviště je určeno pouze pro odstavení prázdného autobusu a není uzpůsobeno 
  pro bezpečný pohyb většího počtu osob 
- kapacita parkoviště:  34 autobusů 
- telefonní kontakt: +420/380 711 190 - provoz nons top 
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CENÍK SLUŽEB 
 
Cena parkování autobusu za každou zapo čatou hodinu  Autobus 

velký malý 
- od 09,00 do 18,00 60 Kč 40 Kč 
- od 18,00 do 09,00 20 Kč 20 Kč 

Cena parkování autobusu za 1 den (24 hodin)  500 Kč 400 Kč 

 
Sankční poplatek za ztrátu parkovacího lístku  500 Kč 
 
Partner pro turistický servis v Českém Krumlov ě   
  

Infocentrum Český Krumlov 
náměstí Svornosti 2, CZ – 381 01 Český Krumlov 
Tel.: +420/380 704 623 
E-mail: info@ckrumlov.cz 
 
Aktuální informace  www.ckrumlov.cz/parking 
 
 
Důležitá telefonní čísla  
 

policie 158, městská policie +420/380 766 308-9, 156, hasiči 150,  
nemocnice  +420/ 380 761 911 pohotovost +420/ 380 717 646 
autobusové nádraží +420/ 380 715 415 
 
 
Webové kontakty na naše partnery  
 
Jižní Čechy  www.jiznicechy.cz 
Lipno a Lipensko  www.lipno.info 
 
 
Údaje platné k 1.2.2014 

 
 
 
 
Vítejte v Českém Krumlov ě!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


