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Vážení hosté, 
náš hotel se nachází v historickém centru, pěší zóně, bez možnosti vlastního přilehlého parkování. 
Navíc od 1.10.2018 je zakázán vjezd osobních automobilů do historického centra města. 
Proto našim hostům doporučujeme využít městská odstavná parkoviště P1, P2, P3 a P5. Levnější variantou 
je soukromé parkoviště Františka Šestáka u pivovaru Eggenberg. Bohužel na žádném uvedeném parkovišti 
nelze námi parkování rezervovat.  Všechna parkoviště jsou od hotelu vzdálena cca 10 min mírné chůze. 
Našim hostům nabízíme zvýhodněné parkovací karty na odstavná parkoviště P1, P2, P3, P5, které lze 
zakoupit na recepci hotelu nebo v Infocentru na náměstí Svornosti. 
Pokud budete mít zájem o parkovací kartu, dejte prosím vědět recepci s dostatečným časovým 
předstihem, aby pro vás byla karta přichystána.   
 
Ceny zvýhodněných parkovacích karet: 
1 – denní: 280,00 CZK / € 11,20 
2 – denní: 500,00 CZK / € 20 
3 – denní: 740,00 CZK / € 29,60 
4 – denní: 970,00 CZK / € 38,80 
5 – denní: 1.220,00 CZK / € 48,80 
6 – denní: 1.430,00 CZK / € 57,20 
7 – denní: 1.670,00 CZK / € 66,80 
Více informací na : https://www.ckrumlov.info/cz/parkovani-pro-osobni-automobily/ 
 

Při prvním vjezdu na parkoviště obdržíte z automatu u brány kartu. Prvních 40 minut je zdarma, v tomto 
čase je ideální dojít na hotel na Check-in a na recepci zakoupit zvýhodněnou parkovací kartu. 
Na starou kartu z automatu musíte vyjet vozidlem z parkoviště ven  a posléze vjet nazpátek na novou 
parkovací kartu, kterou tak aktivujete. 
Standardní cena parkování na parkovišti P1/ Jelenka je 50,00 CZK / hodina, na parkovištích P2,P3 a P5 je 
40,00 CZK/ hodina, počítají se hodiny stání i přes noc. 
 

Aktivace parkovací karty: 
Karta pro parkování na parkovištích Parking Český Krumlov P1, P2, P3 a P5. 
Karta se aktivuje najetím vozidla k vjezdové závoře a vložením karty do vjezdového stojanu. Od tohoto 
okamžiku počíná běžet doba platnosti karty. Tato doba je vyznačena na kartě (ve dnech). 
Karta se vkládá do vjezdového a výjezdového stojanu. Karta je nepřenosná. 
Při překročení doby platnosti se parkovné doplatí u automatické pokladny na parkovišti v běžném tarifu 
parkoviště. 
 

• V případě kontaktu karty s vnějším magnetickým prostředím může dojít ke ztrátě informací na 
kartě. Za toto poškození nebere provozovatel odpovědnost. Karta by proto neměla přijít do styku 
s vynuceným magnetickým polem (magnety, elektromotory, mobilní telefon…) 

• V případě, že již vozidlem parkujete na parkovišti, je třeba zaplatit u automatické poklady 
příslušný obnos a vyjet vozidlem z parkoviště a následně aktivovat tuto kartu novým vjezdem (viz 
výše). 

https://www.ckrumlov.info/cz/parkovani-pro-osobni-automobily/


• V případě jakýchkoliv problémů kontaktujte centrálu parkovacího systému – přímo z parkoviště 
po zmáčknutí příslušného tlačítka (označené „i“) na vjezdovém či výjezdovém stojanu nebo na 
automatické pokladně anebo telefonicky na čísle: +420 380 711 190. 

 

Popis cesty parkování František ŠESTÁK (u pivovaru Eggenberg),  
 

GPS: 48.813647N, 14.320248E 

 

https://mapy.cz/s/bogefucako 

Po silnici z Českých Budějovic se míjí cedule s označením Českého Krumlova. Přijíždí se na první kruhový 
objezd, kde se jede rovně. Po pravé ruce míjíte čerpací stanicí Benzina a obchodní dům Lidl, po levé ruce 
pak čerpací stanice OMV. Jedete stále rovně dolů z kopce. (po pravé ruce Kaufland a barevné sídliště 
„Mír”.) Dojedete na další kruhový objezd, kde jedete stále rovně dolu a zařazujete se do levého pruhu až 
dojedete ke světelné křižovatce. Odbočíte vlevo a cca po 100 metrech další odbočka doleva a hned zase 
doleva dolů z kopce – směr parkoviště P2 (po pravé ruce rodinné domy, parkoviště a nákupní zóna). 
Odbočíte doleva a projedete pod mostem. Po pravé ruce ruiny domu a po levě garáže. Přijíždíte na most 
a po pravé ruce parkoviště – P2, po levé ruce cesta k řece a privátní parkoviště s dřevěnou „budkou a 
reklamou na půjčovnu lodí – JSTE NA MÍSTĚ. (Naproti Vám v mírném kopečku rotunda – Penzion ve věži.)   
GPS: 48.813647N, 14.320248E 

 

Nebo: 
 https://mapy.cz/s/dadunebaro 

Po silnici z Českých Budějovic se míjí cedule s označením Českého Krumlova. Přijíždí se na první kruhový 
objezd, kde se jede rovně. Po pravé ruce míjíte čerpací stanicí Benzina a obchodní dům Lidl, po levé ruce 
pak čerpací stanice OMV. Jedete stále rovně dolu z kopce. (po pravé ruce Kaufland a barevné sídliště 
„Mír”). Dojedete na další kruhový objezd, kde jedete stále rovně ke světelné křižovatce, zařazujete se do 
pravého pruhu a pokračujete stále rovně, podjedete most a za ním cca 50 metrů (kolem autobusové 
zastávky) zahnete doprava. Po levé ruce pane-láky, ČSOB a po pravé ruce vyhrazené parkoviště pro místní 
obyvatele. Hned za ním zahnete doprava, kde vjíždíte na most, který jste podjeli. Projíždíte „Budějovickou 
branou“ hned za ní po levé ruce Hostel 99, po pravé ruce pekárna Deli 99. Jedete stále rovně cca 100 
metrů, kde je po levé straně pošta a cesta se rozdvojuje. Cesta doleva vede přímo k pivovaru Eggenberg. 
(Vpravo začíná pěší zóna. Pro vjezd do pěší zóny potřebujete vjezdovou kartu. Vjezd je omezen časově: od 
15.00 – 10.30 hod. Cena á 100,- Kč / den) Pro parkování František ŠESTÁK (u pivovaru Eggenberg) jedete 
tedy vlevo cca 200 m až před areál pivovaru – vrátnice, kde odbočte vlevo kolem rotundy – Penzion Ve 
Věži, cca po 15 m odpočte vlevo. Vidíte privátní parkoviště s dřevěnou „budkou a reklamou na půjčovnu 
lodí – JSTE NA MÍSTĚ.  GPS: 48.813647N, 14.320248E 

 

K hotelu:  
https://mapy.cz/s/celebelote 

Pěšky se pak dostanete k hotelu, mírnou chůzí cca 10 minut. Vracíte se stejnou cestou, kterou jste přijeli, 
tedy kolem rotundy a od vrátnice pivovaru míříte rovné kolem Pivovarské restaurace, pak po pravé ruce 
kolem P2 parkoviště až vlevo k odbočce do areálu Klášterů, vpravo schody dolu na parkoviště P2. Zde 
můžete odbočit do-leva a projít dvorem kláštera rovnou na ulici Latrán a k Červené bráně kde po pravé 
straně míjíte zámek, po levé ruce dále pak Pizzerie Latrán a prodejnu Baťa, pak budete míjet šedivý kostel, 
kde je muzeum marionet, obchody, a to se už dostáváte k Lazebnickému mostu, za ním cca 30 metrů po 
pravé straně je už náš hotel – naproti je restaurace Pod Radnicí. 
 

Pokud by byl jakýkoliv problém, kontaktujte recepci na tel: +420 380 711 925.  
S přáním hezké cesty. 
Recepce 

 

https://goo.gl/maps/27huNwPmuFm28vSx8
https://goo.gl/maps/27huNwPmuFm28vSx8
https://goo.gl/maps/27huNwPmuFm28vSx8

