
 

Hotel U Malého Vítka 
HUCON spol. s r.o., IČO: 49688979 

Radniční 27, 381 01 Český Krumlov, Česká republika 
 
Pevná linka:          + 420 380 711 925 
E-mail:                   info@vitelhotel.cz 

Web:                      http://www.vitekhotel.cz 

 
Doplňující informace pro příjezd do Českého Krumlova: 
 
V CENTRU MĚSTA JE VYMEZENA PĚŠÍ ZÓNA, DO KTERÉ JE VJEZD POVOLEN POUZE S POVOLENÍM MĚSTSKÉHO 
ÚŘADU A S ČASOVÝM OMEZENÍM! HOTEL NEZODPOVÍDÁ ZA HOSTA, KTERÝ PORUŠIL TUTO VYHLÁŠKU A BYL 
POKUTOVÁN! 
 
Osoby prokazatelně ubytované v ubytovacím zařízení v pěší zóně: 
• Vjezd pouze v době od 15:00 do 10:30 hod. na základě jednorázové povolenky k vjezdu do pěší zóny. 
• Cena povolenky je 100,-Kč/max 24 hod., povolenky vydává Městská policie Český Krumlov. (Náš hotel tyto 
jednorázové povolenky poskytuje za cenu 100,-Kč.) 
• Mimo stanovený čas (15:00 do 10:30 hod.) je pro přepravu osob nebo zavazadel možné využít místních taxi 
služeb. 
• Povolenka neslouží jako parkovací lístek, ale pouze k přepravě osob a zavazadel k hotelu, nebo z hotelu. 
 
Hotel je situován v pěší zóně ve 3 historických budovách v centru starého města, a to v jedné z nejstarších ulic 
města- Radniční ulici. Nachází se 7 minut chůze od zámku a ani ne minutu od náměstí Svornosti. 
Hotel není vybaven výtahem a klimatizací, a proto nám, prosím, dejte vědět o potřebě umístnění Vašeho pokoje v 
nižších patrech již při rezervování Vašeho pobytu. S ohledem na vyšší věk a zdravotní problémy. Chápejte prosím, 
že v sezoně je pak velmi těžké, či nemožné, pokoje prohodit až v den Vašeho příjezdu. 
Interiéry hotelu jsou striktně nekuřácké, kromě terasy, která je kuřákům vždy k dispozici. Kouření z okna pokoje je 
chápáno jako kouření uvnitř budovy a bude mít za následek vysoký poplatek účtovaný hostovi. 
 
Jak se dostat k nám do hotelu: 
 
Z AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ: 
Cesta z hlavního autobusového nádraží “AN“ do našeho hotelu je daleko pohodlnější než ze zastávky Špičák. 
Zabere Vám zhruba 10 minut mírnou chůzí.  
Když vystoupíte na “AN“, a otočíte se čelem k městu, vykročte směrem doleva, cesta vás vede mezi domy k hlavní 
cestě,  
pokračujte dolů z kopečka, která se stáčí doprava. Po levici míjíte penzion Gardena a ocitnete se před přechodem. 
Přejdete silnici, projdete kolem bowlingu a budete pokračovat dolů, kolem Městského divadla, přes kamenný 
most do centra. Cesta vede rovně, na náměstí Svornosti. Při příchodu na náměstí uvidíte naproti Vám Hotel Old 
Inn, Raiffeisenbank. Miřte přes náměstí dolu vpravo, kde vede Radniční ulice dolu k Lazebnickému mostu. Náš 
hotýlek se nachází přibližně v polovině ulice 
po levé ruce, naproti optice Fokus Optik. 
Pokud si nebudete vědět rady, neváhejte se obrátit na recepci, pokusíme se Vás navigovat. 
- Pevná linka na recepci:  380 711 925 
 
Z VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ: 
Z vlakového nádraží je cesta o něco složitější a daleko náročnější, zabere Vám minimálně 30 minut chůzí.  
Doporučujeme využít služeb místního MHD nebo taxi. Cena taxi cca 300,-Kč. 
Pokud trváte na chůzi, vyjděte z nádraží a dáte se vpravo a později doleva dolu z kopce. To je hlavní ulice a té se 
držte. 
Po čase, uvidíte přechod, po kterém přejdete rovně. Půjdete stále po hlavní, dokud nedojdete k "Paraplíčku" 
dřevěný altánek, zde se cesta rozdvojuje, pohodlnější se držet se třídy Míru - podél hlavní silnice. Tudy se 
dostanete až k hlavní Chvalšinské silnici, po přechodu se dostanete k veřejnému parkovišti P1 - Jelení zahrada, zde 
vidíte na celý hrad a zámek. Miřte rovně k Plášťovému mostu, za kterým je již dřevěná Jelení lávka. Za lávkou po 
pravici míjíte Krumlovský mlýn, za ním, odbočíte vlevo do Dlouhé ulice. A půjdete stále rovně. Na konci ulice se už 



nacházíte v Radniční ulici. Dáte se do pravda, směrem nahoru  
k náměstí zhruba uprostřed ulice je náš hotel po pravé straně, naproti optice Focus Optik. 
 
TAXI: 
Taxi Němec:  +420 739 006 343 
Green Taxi:  +420 380 712 712 
 
 
MOŽNOSTI PARKOVÁNÍ: 
Můžete využít parkování v areálu pivovaru Eggenberg (Pivovarská 27 - GPS), což je cca 10 minut chůzí od našeho 
hotelu. 
Parkoviště je pod stálou služnou 24 hod. Cena parková:  200,-Kč / osobní vůz a den. Můžete si ji zakoupit přímo na 
místě,  
Nebo uhradit na hotelu s ubytováním. 
Také můžete využít veřejná placená parkoviště P1, P2, P3 a P5, které je na “AN“. Cena pro P1, P2 a P3 je cca 450,-
Kč na den  
za 1 vůz. Cena P5 na “AN“ je 20,-Kč/hodina, ale nejvzdálenější od centra. 
Zájezdové autobusy mají zakázáno zastavovat kdekoliv, kromě jasně určených míst pro výstup a nástup, 
označených “BUS-STOP“. Také nesmí parkovat nikde jinde, než na parkovištích, která jsou označená “P-BUS“. Také 
vjezdy do některých ulic a částí města jsou pro autobusy zakázány. 
Máte-li v plánu dorazit do města s početnější skupinou, prosím, kontaktujte nás, pomůžeme Vám získat slevový 
kód na parkovné pro autobus. Více informací naleznete zde: http://www.busparking.cz/cz/bus-parking-cesky-
krumlov/ 
 
Máte-li nějaké dotazy, neváhejte se na nás obrátit. 
 
Děkujeme Vám za pochopení a těšíme na Vaší návštěvu! 
 
S přáním hezké cesty  
Kolektiv hotelu 
 
 
 


