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UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ při 47. Rallye Český Krumlov 2019
Pátek 17. 5. 2019
Číslo a
název RZ
2/6
Rožmitál

Uzavírka komunikací
Start RZ: Spolí
Cíl RZ: Rožmitál na Šumavě

Začátek
hodin

Konec
hodin

16:00

00:20
po
půlnoci

Začátek uzavírky na začátku osady Spolí na křižovatce
silnice č. III/1571 s místní komunikací vedoucí do Přídolí.
Pokračuje po MK do osady Zátes a dále k Práčovu, po
části komunikace č. III/1574 za křižovatku s odbočením ze
Zátesu k zastávce Práčov a dále MK kolem osady Dubová
a Všeměry s skládky odpadu do obce Zátoň, kde se u
mostu přes Vltavu napojuje na silnice č. III/1607. Odtud
přes obec Jistebník lesní částí po MK kolem Čeřína do
Rožmitálu s ukončením uzavírky na křižovatce KM od
Jistebníku se silnicí č. III/00359
V obci Zátoň uzavírka silnice č. III/1607 před mostem
přes řeku Vltavu.
Platí uzavírka ze silnice č. II/160 na skládku Lověšice
po soukromé komunikaci.

3/7
Citajl

Start RZ: Bukovsko
Cíl RZ: Bělá

Obyvatelům Spolí bude
umožněn vjezd a výjezd až cca
k č. p. 4, 5, 29 dle pokynů
pořadatelů!

16:30

01:00
po
půlnoci

Silnice č. III/1583 z obce Malonty přes Bukovsko uzavřena
cca 500 m před začátkem osady Bukovsko ve směru od
Malont, uzavírka této silnice končí na konci osady
Bukovsko ve směru na Rychnov nad Malší za č. p. 13.
Trasa dále pokračuje obecní komunikací obce Malonty
směr Vyhlídka, po polních, soukromých lesních
komunikacích na silnici č. III/1585 (Bělá – Cetviny) 1,5 km
před obcí Bělá ve směru od Cetvin a Tiché. Komunikace č.
III/1585 bude uzavřena v délce cca 1,7 km 100 m před
křižovatkou s lesní cestou (48.6433714N, 14.5793697E)
po křižovatku v Bělé u č. p. 20 Penzion Bělá u křížení
silnice č. III/1585.

4/8
Ján

Start RZ: Blansko
Cíl RZ: Svatý Jan nad Malší
Pro veškerý provoz uzavřena silnice č. II/154 od Kaplice
přes náves Blanska po dům s pečovatelskou službou.
Zákaz vjezdu u vjezdu na „Kotlinu“ od Kaplice.
Uzavírka dále pokračuje přes centrum návsi Blansko
silnici č. III/14625 směr Soběnov po křižovatku s místní
komunikací směr Přísečno, kudy pokračuje do obce
Smrhov a dále přes křížení se silnicí č. II/157 (Malčezastávka), déle vede po silnici č. III/15717 do Malče a dále
po MK přes Chlum, Pod Horou do okrajové části Svatého

Poznámka

Silnice č. III/ 1583 a III/1585 ve
vypsaných úsecích budou
uzavřeny pro veškerý provoz
min. 90 minut před startem RZ.
Ostatní komunikace jsou pro
veřejnost zakázané.

17:10

01:30
po
půlnoci

Silnice č. II/154 bude v provozu
co nejdéle před uzavřením
„Uzavíracím vozidlem“
pořadatele
Bus 330004 / 15
Výluková linka Kaplice –
Besednice a zpět (přes
Soběnov) s odjezdem z Kaplice
21:19 a zpět z Besednice ve
21:35 je ZRUŠEN
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Janu nad Malší s průjezdem statku. Uzavírka končí na
místní komunikaci spojující statek se silnicí č. III/1567 u
výjezdu na tuto silnici.

Linky 330011/22,29,30 a 31
Kaplice-Benešov n. Černou přes
Blansko pojedou dle pokynů
pořadatelů.
Průjezd mezi RZ skrz Blansko a
vjetí a vyjetí obyvatel Malont
dle pokynu pořadatelů

Silnice č. II/157 Pořešín - Besednice je uzavřena u mostu
přes Malši z důvodu stavebních prací na mostě.
Silnice č. III/1567 Velešín – Ločenice je otevřena a
slouží jako objízdná trasa!

Sobota 18. 5. 2019
Číslo a
název RZ
9 / 13
Kohout

Uzavírka komunikací
Start RZ: Bída
Cíl RZ: Předlesí-Kamenice

Začátek
hodin

Konec
hodin

08:10

17:30

Uzavírka v osadě Bída od katastru obce Besednice
pokračuje na zastávku Besednice,,Mlýnek na silnici č.
III/14625, pokračuje do Soběnova na náves
s průjezdem statku, celé návsi Soběnova. Dále
pokračuje po místní komunikaci směr Děkanské
Skaliny, po silnici č. III/1543 na začátek obce Ličov. Déle
z této silnice po místních komunikacích do Velkých
Skalin a k Dalekým Popelicím a po lesních cestách do
do Předlesí – Kamenice. Silnice uzavřena po MK k hlavní
silnici Klení-Benešov n.Č.
Komunikace č. III/14625 od Blanka uzavřena od
začátku obce Soběnov až na náves.

10 / 14
Malonty

Start RZ: Pohorská Ves
Cíl RZ: Tichá

Průjezd mezi RZ v Soběnově a
vjetí a vyjetí obyvatel Soběnova
dle pokynu pořadatelů směrem
z/do Blanska!

7:50

18:00

Pohorská Ves ve směru od Benešova nad Černou od
křižovatky silnice č. III/1549 s křižovatkou silnice č.
III/15410 na Lužnici – průjezd obcí Pohorská Ves ke
hřbitovu, dále odbočení na Malonty po silnici č. II/158
– průjezd obcí Malonty přes náves, silnice č. II/158
uzavřena až ke křižovatce do nové části u č. p. 18. Po
odbočení na Bělou trasa pokračuje po silnici č. III/1585
směr Cetviny a po silnici č. III/1584 do osady Tichá (po
č. p. 40, 153).

10 / 14
Rožmberk

Start RZ: Rožmberk nad Vltavou
Cíl RZ: vysílač Rožmitál na Šumavě
Uzavřena komunikace Metlická od silnice č. II/160 ve
městě Rožmberk nad Vltavou a dále lesní komunikace
Spojka a Rožmitálská k silnici č. III/00359 před
Rožmitálem na Šumavě.

Poznámka

Průjezd Pohorskou Vsí směr
Pohoří bude uzavřen 90 min
před startem RZ!
Totéž obyvatelé Malont uvnitř
obce.
Průjezd mezi RZ na Pohoří skrz
Pohorskou Ves a vjetí a vyjetí
obyvatel Malont dle pokynu
pořadatelů

09:45

19:00

Pohyb místních bydlících od
hlavní silnice č. II/160 po
časovou kontrolu u „tří věží“
regulovaně možný. Průjezd do
kempu regulovaně po domluvě!
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Pátek 17. 5. 2019 – sobota 18. 5. 2019 – neděle 19. 5. 2019
Místo

Uzavírka

Začátek

Konec

Výstaviště České
Budějovice

areál výstaviště

od 00:00 v pátek 17. 5.

do 17:00 v sobotu 18. 5. 2019

Parkoviště P1
Jelení zahrada
Český Krumlov

parkoviště

od 00:00 v pátek 17. 5.

do 10:00 v neděli 19. 5. 2019

Velešín

Parkoviště Jihostroj -horní 1/3

pro stavbu rampy ve čtvrtek
16. 5. 2019 od 00:00
Od ……… v pžtek 17. 5.

Do 22:00 v pátek 17. 5. 2019

Kaplice

Parkoviště v Českobudějovické ulici

6:00 v sobotu 18. 5. 2019

do 15:00 v sobotu 18. 5. 2019

Kaplice

Českobudějovická ulice od
křižovatky s ulicí Horskou po
křižovatku s ulicí Na Vyhlídce

od 10:15 v sobotu18. 5.

do 15:00 v sobotu 18. 5. 2019
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RZ ČÍSLO - NÁZEV

4 / 8 Ján

START RZ

BLANSKO – silnice II/154

CÍL a STOP RZ

SVATÝ JAN NAD MALŠÍ – MK od statku k sil. č.III/1567

DNE

PÁTEK 17. 5. 2019

Uzavírka komunikací
Pro veškerý provoz uzavřena silnice č. II/154 od Kaplice
přes náves Blanska po dům s pečovatelskou službou.
Zákaz vjezdu u vjezdu na „Kotlinu“ od Kaplice.

začátek
17:10

konec

poznámka

01:30

Silnice č. II/154 bude v provozu co nejdéle
před uzavřením „Uzavíracím vozidlem“
pořadatele

po půlnoci

Uzavírka dále pokračuje přes centrum návsi Blansko
silnici č. III/14625 směr Soběnov po křižovatku s místní
komunikací směr Přísečno, kudy pokračuje do obce
Smrhov a dále přes křížení se silnicí č. II/157 (Malčezastávka), déle vede po silnici č. III/15717 do Malče a
dále po MK přes Chlum, Pod Horou do okrajové části
Svatého
Janu nad Malší s průjezdem statku. Uzavírka končí na
místní komunikaci spojující statek se silnicí č. III/1567 u
výjezdu na tuto silnici.
Silnice č. II/157 Pořešín - Besednice je uzavřena u
mostu přes Malši z důvodu stavebních prací na mostě.
Silnice č. III/1567 Velešín – Ločenice je otevřena a
slouží jako objízdná trasa!

Bus 330004 / 15
Výluková linka Kaplice – Besednice a zpět
(přes Soběnov) s odjezdem z Kaplice 21:19
a zpět z Besednice ve
21:35 je ZRUŠEN

Linky 330011/22,29,30 a 31 KapliceBenešov n. Černou přes Blansko pojedou
dle pokynů pořadatelů.
Průjezd mezi RZ skrz Blansko a vjetí a
vyjetí obyvatel Malont dle pokynu
pořadatelů

Vedoucí rychlostní zkoušky: František Ziegelbauer st., 606 489 548

BLANSKO:

START

SVATÝ JAN NAD MALŠÍ:

Vážení obyvatelé, návštěvníci,
žádáme Vás o bezpečné chování při letošním ročníku Rallye
Český Krumlov, o součinnost s jednotlivými pořadateli na zkouškách.
Prosíme, řiďte se pokyny pořadatelů a dalších bezpečnostních
činovníků rallye.
Zásadně se nezdržujte se v zónách zakázaných prostorů a v blízkosti trasy průjezdu vozidel během rychlostní zkoušky, i když jsou tyto prostory na
vašich pozemcích, zahradách či dvorcích. Nepřebíhejte přes trať v době konání rychlostní zkoušky! Mějte vždy přehled o svých dětech, případně i o
starých osobách. Zabezpečte si také své domácí zvířectvo. Případní škody nahlaste vedoucím rychlostní zkoušky a starostovi.
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RZ ČÍSLO-NÁZEV

9 / 13 KOHOUT

START RZ

BÍDA

CÍL RZ

PŘEDLESÍ-KAMENICE

DNE

SOBOTA 18. 5. 2019

Uzavírka komunikací

začátek

konec

poznámka

08:10

17:30

Průjezd mezi RZ v Soběnově a
vjetí a vyjetí obyvatel Soběnova
dle pokynu pořadatelů směrem
z/do Blanska!

Uzavírka v osadě Bída od katastru obce Besednice pokračuje
na zastávku Besednice,,Mlýnek na silnici č. III/14625,
pokračuje do Soběnova na náves s průjezdem statku, celé
návsi Soběnova. Dále pokračuje po místní komunikaci směr
Děkanské Skaliny, po silnici č. III/1543 na začátek obce Ličov.
Déle z této silnice po místních komunikacích do Velkých Skalin
a k Dalekým Popelicím a po lesních cestách do do Předlesí –
Kamenice. Silnice uzavřena po MK k hlavní silnici KleníBenešov n.Č.
Komunikace č. III/14625 od Blanska uzavřena od začátku
obce Soběnov až na náves.

BÍDA:
Vedoucí rychlostní zkoušky:
František Ziegelbauer st., 606 489 548

START

LIČOV:
SOBĚNOV:

Uzavřeno -trasa
Zákaz vjezdu
Vážení obyvatelé, návštěvníci,
žádáme Vás o bezpečné chování při letošním ročníku Rallye Český Krumlov, o součinnost s jednotlivými pořadateli na rychlostních zkouškách.
Prosíme, řiďte se pokyny pořadatelů a dalších bezpečnostních činovníků rallye. Zásadně se nezdržujte se v zónách zakázaných prostorů a v blízkosti
trasy průjezdu soutěžních vozidel během rychlostní zkoušky, i když jsou tyto prostory na vašich pozemcích, zahradách či dvorcích. Nepřebíhejte přes
trať v době konání rychlostní zkoušky!
Mějte vždy přehled o svých dětech, případně i o starých osobách a jejich pohyb zajistěte pouze v bezpečných místech daleko mimo trasu rychlostní
zkoušky. Zabezpečte si také své domácí zvířectvo. Případní škody nahlaste vedoucím rychlostní zkoušky a starostovi. Kromě zákazů vjezdu se
budou veškerá omezení realizovat pouze po nejnutnější dobu.
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Volný průjezd Ločenice-Velešín
v PÁ 17.5. i v SO 18.5.

Pátek 17.5.
RZ Ján
uzavírka
od 17:10 hod

Sobota 18.5.
volný průjezd na
Kaplici přes Smrhov

Sobota 18.5.
RZ Kohout
uzavírka od 8:10 hod

47. Rallye Český Krumlov 2019
ÚAMK Automotoklub Rallye Český Krumlov,Urbinská 142, P.O.Box 26, 381 01 Č. Krumlov
www.rallyekrumlov.cz, e-mail: rallye.krumlov@centrum.cz

RZ ČÍSLO-NÁZEV

3 / 7 CITAJL

START RZ
CÍL RZ

BUKOVSKO
BĚLÁ

DNE

PÁTEK 17. 5. 2019

Uzavírka komunikací
Silnice č. III/1583 z Malont na Rychnov nad Malší
přes Bukovsko uzavřena cca 500 m před osadou
Bukovsko ze směru od Malont, přes celou osadu
ke střelnici na straně od Rychnova, dále průjezd
osadou k Vyhlídce na soukromou cestu.
Dále silnice č. III/1585 z Bělé od č.p. 20 Penzion
Bělá v délce cca 1,7 km za křižovatku s lesní
cestou vpravo na loučku na vrcholu před
Janovkou.

začátek

konec

poznámka

16:30

01:00
po půlnoci

Vjezd/výjezd obyvatel mezi průjezdy
RZ v Bukovsku dle pokynů pořadatelů

BĚLÁ:

BUKOVSKO:

START

STOP

Vedoucí rychlostní zkoušky: Jan Fazekaš ml. 724 163 830
Vážení obyvatelé, návštěvníci,
žádáme Vás o bezpečné chování při letošním ročníku Rallye Český Krumlov, o součinnost s jednotlivými pořadateli na rychlostních
zkouškách. Prosíme, řiďte se pokyny pořadatelů a dalších bezpečnostních činovníků rallye. Zásadně se nezdržujte se v zónách
zakázaných prostorů a v blízkosti trasy průjezdu soutěžních vozidel během rychlostní zkoušky, i když jsou tyto prostory na vašich
pozemcích, zahradách či dvorcích. Nepřebíhejte přes trať v době konání rychlostní zkoušky!
Mějte vždy přehled o svých dětech, případně i o starých osobách a jejich pohyb zajistěte pouze v bezpečných místech daleko mimo
trasu rychlostní zkoušky. Zabezpečte si také své domácí zvířectvo. Případní škody nahlaste vedoucím rychlostní zkoušky a starostovi.
Kromě zákazů vjezdu se budou veškerá omezení realizovat pouze po nejnutnější dobu.
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RZ ČÍSLO-NÁZEV

10 / 14 MALONTY

START RZ

POHORSKÁ VES

CÍL RZ

TICHÁ

DNE

SOBOTA 18. 5. 2019

Uzavírka komunikací
Pohorská Ves ve směru od Benešova nad Černou od
křižovatky silnice III/1548 s křižovatkou silnice č.
III/15410 na Lužnici, uzavřen průjezd obcí Pohorská
Ves ke hřbitovu, dále odbočení na Malonty po silnice č.
II/158 – průjezd Malontami - odbočení na Bělou po
silnice č. III/1585 směr Cetviny – po silnici č. 1584 do
obce Tichá, stop RZ před křižovatkou s MK u „Tvrze“
(uzavírka po č. p. 40, 153 Tichá)

POHORSKÁ VES:

začátek

konec

7:50

18:00

poznámka
Průjezd Pohorskou Vsí směr Pohoří
bude uzavřen 90 min před startem
RZ! Totéž obyvatelé Malont uvnitř
obce.
Průjezd mezi RZ na Pohoří skrz
Pohorskou Ves a vjetí a vyjetí
obyvatel Malont dle pokynu
pořadatelů

MALONTY:

Uzavřeno -trasa

Uzavřeno -trasa

Zákaz vjezdu

Zákaz vjezdu

START

TICHÁ:

Vedení rychlostní zkoušky:

František Kolář 721 059 466

Uzavřeno -trasa
Zákaz vjezdu

Vážení obyvatelé, návštěvníci,
žádáme Vás o bezpečné chování při letošním ročníku Rallye Český Krumlov, o součinnost s jednotlivými pořadateli na rychlostních
zkouškách. Prosíme, řiďte se pokyny pořadatelů a dalších bezpečnostních činovníků rallye. Zásadně se nezdržujte se v zónách
zakázaných prostorů a v blízkosti trasy průjezdu soutěžních vozidel během rychlostní zkoušky, i když jsou tyto prostory na vašich
pozemcích, zahradách či dvorcích. Nepřebíhejte přes trať v době konání rychlostní zkoušky!
Mějte vždy přehled o svých dětech, případně i o starých osobách a jejich pohyb zajistěte pouze v bezpečných místech daleko mimo
trasu rychlostní zkoušky. Zabezpečte si také své domácí zvířectvo. Případní škody nahlaste vedoucím rychlostní zkoušky a starostovi.
Kromě zákazů vjezdu se budou veškerá omezení realizovat pouze po nejnutnější dobu.
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RZ ČÍSLO-NÁZEV

11 / 15 ROŽMBERK

START RZ

ROŽMBERK NAD VLTAVOU

CÍL RZ

ROŽMITÁL NA ŚUMAVĚ – VYSÍLAČ mimo obec

DNE

SOBOTA 18. 5. 2019

Uzavírka komunikací
Uzavřena komunikace Metlická od silnice č. II/160
v obci Rožmberk nad Vltavou a dále před Metlicí
lesní komunikace Spojka a Rožmitálská až
k Rožmitálu na Šumavě k silnici č. III/00359.

začátek

konec

poznámka

09:45

19:00

Pohyb místních bydlících od hlavní
silnice č. 160 po časovou kontrolu u „tří
věží“ regulovaně možný. Průjezd do
kempu regulovaně po domluvě!

ROŽMBERK NAD VLTAVOU:

Uzavřeno -trasa
Zákaz
vjezdu

ČASOVÁ KONTROLA

Vedoucí rychlostní zkoušky: Jan Fazekaš ml. 724 163 830
Vážení obyvatelé, návštěvníci,
žádáme Vás o bezpečné chování při letošním ročníku Rallye Český Krumlov, o součinnost s jednotlivými pořadateli na rychlostních
zkouškách. Prosíme, řiďte se pokyny pořadatelů a dalších bezpečnostních činovníků rallye. Zásadně se nezdržujte se v zónách
zakázaných prostorů a v blízkosti trasy průjezdu soutěžních vozidel během rychlostní zkoušky, i když jsou tyto prostory na vašich
pozemcích, zahradách či dvorcích. Nepřebíhejte přes trať v době konání rychlostní zkoušky!
Mějte vždy přehled o svých dětech, případně i o starých osobách a jejich pohyb zajistěte pouze v bezpečných místech daleko mimo
trasu rychlostní zkoušky. Zabezpečte si také své domácí zvířectvo. Případní škody nahlaste vedoucím rychlostní zkoušky a starostovi.
Kromě zákazů vjezdu se budou veškerá omezení realizovat pouze po nejnutnější dobu.

47. Rallye Český Krumlov 2019
ÚAMK Automotoklub Rallye Český Krumlov,Urbinská 142, P.O.Box 26, 381 01 Č. Krumlov
www.rallyekrumlov.cz, e-mail: rallye.krumlov@centrum.cz
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Uzavírka komunikací

začátek

Začátek uzavírky na začátku osady Spolí na křižovatce
silnice č. III/1571 s místní komunikací vedoucí do
Přídolí.
Pokračuje po MK do osady Zátes a dále k Práčovu, po
části komunikace č. III/1574 za křižovatku s odbočením
ze Zátesu k zastávce Práčov a dále MK kolem osady
Dubová a Všeměry s skládky odpadu do obce Zátoň,
kde se u mostu přes Vltavu napojuje na silnice č.
III/1607. Odtud přes obec Jistebník lesní částí po MK
kolem Čeřína do Rožmitálu s ukončením uzavírky na
křižovatce KM od Jistebníku se silnicí č. III/00359
V obci Zátoň uzavírka silnice č. III/1607 před
mostem přes řeku Vltavu.
Platí uzavírka ze silnice č. II/160 na skládku Lověšice
po soukromé komunikaci.
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Obyvatelům Spolí bude umožněn vjezd a
výjezd až cca k č. p. 4, 5, 29 dle pokynů
pořadatelů!
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Uzavřeno -trasa
Zákaz vjezdu

Vedeni rychlostní zkoušky:

Luboš Blažek 606 328 431

Vážení obyvatelé, návštěvníci,
žádáme Vás o bezpečné chování při letošním ročníku Rallye Český Krumlov, o součinnost s jednotlivými pořadateli na rychlostních
zkouškách. Prosíme, řiďte se pokyny pořadatelů a dalších bezpečnostních činovníků rallye. Zásadně se nezdržujte se v zónách
zakázaných prostorů a v blízkosti trasy průjezdu soutěžních vozidel během rychlostní zkoušky, i když jsou tyto prostory na vašich
pozemcích, zahradách či dvorcích. Nepřebíhejte přes trať v době konání rychlostní zkoušky!
Mějte vždy přehled o svých dětech, případně i o starých osobách a jejich pohyb zajistěte pouze v bezpečných místech daleko mimo
trasu rychlostní zkoušky. Zabezpečte si také své domácí zvířectvo. Případní škody nahlaste vedoucím rychlostní zkoušky a starostovi.
Kromě zákazů vjezdu se budou veškerá omezení realizovat pouze po nejnutnější dobu.

