
1. ÚVOD K DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉMU OPATŘENÍ

Dopravně inženýrské opatření (dále DIO) -  bylo zpracováno na základě 
objednávky od VMP MOTORCYCLES s. r. o.

  2. POPIS DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉHO OPATŘENÍ

INDIAN RIDERS FEST 2022 - spanilá jízda

Termín: 11. 6. 2022 od 12:00 do cca 13:00

Trasa spanilé jízdy: 
Výstaviště České Budějovice - výjezd z hlavní brány (ul. U Výstaviště) na Husovu třídu směr České Vrbné, dále po silnici 
I/20 - křižovatka „U Cara” směr Písek - na mimoúrovňové křižovatce silnic I/20 x II/105 sjezd na silnici II/105 směr 
Hluboká nad Vltavou - ve městě Hluboká nad Vltavou sjezd na silnici II/145 (ulice Tyršova, Podskalí, Pražská), dále 
pokračování po silnici III/1461 (ulice Smetanova, Nádražní) přes obec Hosín do obce Borek, kde bude kolona 
pokračovat po silnici I/3 směr České Budějovice - Pražská třída - Mariánské náměstí - Na Sadech - U Černé věže na 
náměstí Přemysla Otakara II. 
Na náměstí Přemysla Otakara II. dojde po dokončení spanilé jízdy k představení motocyklů Indian. Tyto na základě 
dohody Policie ČR a MM ČB v prostoru celého náměstí Přemysla Otakara II.  (vyjma středu náměstí, kde se nachází 
keramická dlažba a vnějšího pruhu kolem náměstí, který bude ponechán pro průjezd vozidel IZS, pořadatelů, vozidel 
TAXI, které budou vyzvedávat na radnici oddávající...) viz samostatné DIO na uzavírku náměstí Přemysla Otakara II.
Po ukončení představení motocyklů Indian na náměstí Přemysla Otakara II, bude na Výstaviště ČB zajištěn asistovaný 
odjezd většiny účastníků spanilé jízdy (cca v 14:30) - výjezd do ul. Biskupská, F. A. Gerstnera, dále po Mánesově ulici 
směr silnice I/3 Na Dlouhé louce a na křižovatce s Husovu tř. zpět na Výstaviště ČB. 

Systém uzavírání: 
V čele kolony cca 1500 - 2000  motocyklů jedoucí ve svém jízdním pruhu, pojede Policie ČR na motocyklech. Policie ČR 
bude zastavovat provoz na křižovatkách před příjezdem této kolony. Po zastavení provozu Policií ČR bude na některých 
ramenech křižovatek směřujících do kolony za pomocí proškolené obsluhy z řad pořadatelů uzavřen provoz do doby, 
než celá kolona projede (viz grafická část) - na konci kolony pojede vozidlo Policie ČR. 
Policie bude řídit tyto křižovatky/místa: 
- výjezd z výstaviště na Husovu tř.,
- okružní křižovatka ulic Husova tř. x Strakonická,
- místní komunikace České Vrbné x silnice I/20 „U Cara”,
- křižovatka silnice II/146 a místní komunikace Nad Parkovištěm ve městě Hluboká nad Vltavou,
- křižovatka silnice III/1461 x II/603 x I/3 v obci Borek,
- okružní křižovatka silnice I/3 x III/10576 v obci Hrdějovice ,
- okružní křižovatka silnice I/3 x komunikace Na Bahnech k nákupnímu centru Kruh v obci Hrdějovice.
Dále všechny křižovatky na trase řízené světelným signalizačním zařízením, budou regulovány Policií ČR.
Při přesunu z náměstí Přemysla Otakara II. zpět na Výstaviště ČB to bude:
- silnice I/3 - nájezd Litvínovické ul. Na Dlouhou louku
- křižovatka silnice I/3 Na Dlouhé louce x III/14322 Husova tř.
 Dále všechny křižovatky na trase řízené světelným signalizačním zařízením, budou regulovány Policií ČR.           

Grafická část:
V grafické části je znázorněno ve kterých křižovatkách je režim uzavírání řešen hlídkou policie, policistou na motocyklu, 
policistou na motocyklu v kombinaci s proškolenou osobou pořadatele či regulací světelného signalizačního zařízení 
Policií ČR. Na přechodech pro chodce bude v rámci města České Budějovice městská Policie a mimo město České 
Budějovice pořadatelé.
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