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Mezinárodní hudební festival Český Krumlov 2014 - dopravní omezení v centru města 

V souvislosti s realizací koncertu a zajištění přípravných prací bude parkoviště P2 Pod poštou od 13. 
července 2014 od 7.00 hodin do 20. července 2014 do 24.00 zcela uzavřeno. 

Plánovaná dopravní omezení v okolí parkoviště P2 v pátek 18. července 2014 : 

• v ulici Latrán v úseku od Budějovické brány k poště bude od 7.00 do 24.00 platit zákaz zastavení.  

• zákaz zastavení bude platit rovněž v Pivovarské ulici od 7.00 do 14.00 hodin, od 14 hodin do 24 

hodin bude komunikace navíc zcela uzavřena. 

• v ulici Latrán na mostě u kina bude od 18 hodin do 24 hodin omezen provoz pro motorová 

vozidla jedoucí do centra. Vjezd Budějovickou bránou bude umožněn pouze v nejnutnějších 

případech 

• zákaz vjezdu od 14 hodin do 24 hodin bude také v ulici U Poráků od Ambitu směrem k pivovaru 

Eggenberg. Ulice U Poráků bude z Objížďkové silnice označena jako slepá ulice. 

Kromě stávajících parkovacích ploch budou zřízena v den konání koncertu dočasná parkoviště. 
Autobusy budou moci zaparkovat kromě parkoviště PBUS na Chvalšinské také na autobusovém 

nádraží, parkovací plochy pro osobní automobily budou kromě P1 - Jelenka, P3 - Městský park a P4 - 

Zámecká zahrada zřízeny také na parkovišti u Ambitu (ulice U Poráků) a na Chvalšinské ulici, podobně 

jako v případě organizace parkování v průběhu Slavností pětilisté růže.  

Pro pěší budou přístupové komunikace a prostor parkoviště uzavřeny v pátek 18. července 2014 od 

14 hodin.  Ulice V Jámě bude uzavřena, vstup bude umožněn pouze rezidentům s platným průkazem, 

který obdrží od organizátorů koncertu. Vstup na parkoviště bude umožněn od 18.30 hodin pouze 

s platnou vstupenkou. Pokladny a kontrolní vstupy budou zřízeny v ulici Pivovarská u pošty, druhá 

pak před dřevěným mostem na parkoviště. Další kontrolní vstupy budou umístěny také u východu z 

areálu pivovaru Eggenberg. Poslední kontrolní vstup bude situován na konec procházkové trasy podél 

řeky (na Náplavce). V den koncertu bude ve zmíněné lokalitě instalován navigační systém pro 

návštěvníky koncertu s instrukcemi, který vstup využít s ohledem na nejvhodnější přístup do 

jednotlivých sektorů v hledišti. 

Mapa kontrolních vstupů: 
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Plán uzávěr a dopravního řešení 

 

 

 
 

 

 

 
 


