
Traffic resTricTions in Prague 1 area
short english information is on the last page and on www.runczech.com

přehled dopravních opatření
informace pro obyvatele prahy 1

sportisimo 1/2mArAtoN prAHA
7. DUBNA 2018



SportiSimo 1/2maraton praha v ulicích vaší čtvrti

all runnerS are beautiful

V sobotu 7. dubna se zaplní ulice Prahy běžci z celého světa, aby si nejen zasoutěžili, ale aby se také proběhli překrásným městem. Každým rokem slyšíme 
ze strany běžců a diváků komentáře, jakým je Praha okouzlujícím městem a s jakou oblibou se sem rádi vracejí jako běžci i jako turisté.

Víme, že den závodu pro vás není jen sváteční událostí, ale jsou to také drobné nepříjemnosti spojené s dopravními omezeními. Vážíme si vaší tolerantnosti 
a předem vám za ni děkujeme. Zároveň vás srdečně zveme na závod, rádi vás uvidíme jak ve startovním poli, tak i v roli diváka podél trati závodu. 

pořadatelé Sportisimo 1/2Maratonu Praha

Vážení sousedé,
v sobotu 7. dubna oslaví Sportisimo 1/2Maraton Praha své dvacáté narozeniny a na jeho oslavu se sjedou sportovci z celého světa i České 
republiky, špičkoví atleti i rekreační běžci. Taková akce samozřejmě přinese několik krátkodobých omezení v dopravě, a proto jsme pro vás 
připravili přehled důležitých dopravních informací, abyste vše mohli překonat bez větších problémů a s pochopením. 
 Oldřich Lomecký, starosta Městské části Praha 1

• Jeden z nejrychlejších 
 půlmaratonů světa

• Největší běžecký  
 závod v ČR

• Světové sportovní výkony 
 a nejlepší vytrvalostní 
 běžci světa

• Marathon Music Festival, více   
 než 20 kapel a tanečníků  
 podél trati 

• Skvělá atmosféra, jedinečný   
 zážitek a sport v ulicích  
 města Prahy

Během závodu Sportisimo 1/2Maraton Praha 2017 padly hned 4 světové 
rekordy mezi ženami! Postarala se o ně Joyciline Jepkosgei (KEN).

Pro aKtuálNí iNForMacE o závodě Si zdarMa StáhNětE aPliKaci ruNczEch. 

Slovo starosty Prahy 1

na co  se 
můžete těšit?

• ročník: 20.
• Start: nám. Jana Palacha/rudolfinum 
• cíl: nám. Jana Palacha/rudolfinum 
• Start: 10:00 
• doběh prvních mužů: 10:59 – 11:02 
• doběh prvních žen: 11:06 – 11:15 
• vyhlašování vítězů: 11:15 – 11:40 
• ukončení závodu: 13:00 
• délka trati: 21,0975 km 
• Počet účastníků v roce 2017: 10 853 
• Ženy 32 %, muži 68 % 
• Češi 72 %, zahraniční 28 % 
• Web: www.runczech.com 

Základní fakta o sportisimo  
1/2Maratonu Praha
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TRASA závodu
na území Prahy 1

Předem se omlouváme za dopravní 
komplikace spojené s konáním Sportisimo 
1/2Maratonu Praha. Na dalších stránkách 
uvádíme dopravní omezení v oblasti 
Prahy  1  a  doporučení, jak se v  oblasti 
dopravovat.

start / cíl
start / finish

občerstvovací stanice
refreshment point

osvěžovací stanice
sponges point

významné památky
important monuments

trasa závodu/ směr závodu
race course/ direction of the race

km vzdálenost
km distance

technické zázemí
technical area

seřadiště
line-up

Předpokládaný čas prvního a posledního běžce
Estimated time of the first and the last runnerkm

10:02 / 10:201

10:25 / 11:249

10:31 / 11:4011

10:34 / 11:4712

10:36 / 11:5513

10:39 / 12:0314

10:54 / 12:4319

10:56 / 12:5120

10:59 / 12:5921

10:28 / 11:3210



 lokality S omezením parkování – 6. a 7. 4. 2018
vozidla zaparkovaná v níže uvedených lokalitách budou z důvodu bezpečnosti 
závodu odtažena. Prosíme, přeparkujte své vozidlo a předejděte tak případným 
nepříjemnostem spojeným s odtahem.

ulice 17. liStoPadu
• vpravo v úseku Na Rejdišti – kočárový vjezd budovy Rudolfina, od 6. 4. (10:00) 
 do 7. 4. (18:00)
• vpravo v úseku kočárový vjezd do Rudolfina po začátek řadicích pruhů,  
 od 6. 4. (18:00) do 7. 4. (17:00)
• vpravo ve směru k Pařížské v úseku Široká – Břehová dne, od 6. 4. (10:00)  
 do 7. 4. (18:00) 

dvořákovo nábř. 
• vlevo v úseku Čechův most – Břehová, od 6. 4. (8:00) do 7. 4. (22:00) 
• vlevo v úseku Břehová – Na Rejdišti, od 6. 4. (17:00) do 7. 4. (18:00)

břehová
• vlevo v úseku Dvořákovo nábřeží – 17. listopadu, 7. 4. (od 00:01 do 16:00) 

na rejdišti 
• vlevo v celé délce 7. 4. (od 00:01 do 16:00) 

náM. Jana Palacha
• vpravo ve směru ke Karlovu mostu v celé délce od 6. 4. (18:00) do 7. 4. (17:00) 
• vpravo ve směru ke Křižovnické v úseku Mánesův most – Křižovnická od 6. 4. 
 (18:00) do 7. 4. (17:00)
• vpravo ve směru na Mánesův most (v úseku konec parkové zelené plochy  
 – Mánesův most) od 6. 4. (18:00) do 7. 4. (17:00)

křižovnická 
• vpravo ve směru ke Karlovu mostu v úseku nám. Jana Palacha – Platnéřská
 dne 7. 4. (od 00:01 do 15:00)

kosárkovo nábřeží 
• dne 7. 4. (od 00:01 do 15:00) 

u Plovárny 
• dne 7. 4. (od 00:01 do 15:00) 

nábř. e. beneše 
• (podjezd pod Čechovým mostem) – vpravo v celé délce, 7. 4. (od 00:01 do 15:00) 

nábř. kPt. Jaroše 
• (podjezd pod Štefánikovým mostem) – vpravo v celé délce, 7. 4. (od 00:01 do 15:00)

 možnoSti vjezdu/výjezdu v oblaSti prahy 1 – 7. 4. 2018
neoMezený vJezd/výJezd Po celou dobu závodu z/do těchto ulic: 
Pařížská, revoluční, truhlářská, Konviktská, Betlémské náměstí, Jilská, zlatá, 
husova, Mariánské náměstí, Platnéřská, Maiselova, Jáchymova

oblaSt v okolí kaProvy ulice 
po dobu uzavírky Smetanova nábřeží a Křižovnické ulice
• příjezd ulicemi Dlouhá, V Kolkovně, Široká, Žatecká 
• výjezd ulicemi Žatecká > Platnéřská > Maiselova > Jáchymova > Pařížská >  
 Dlouhá > Masná > Rybná; 
 (popř. Žatecká > Platnéřská > Maiselova > Jáchymova > Pařížská > Dlouhá > 
 V Kolkovně > Široká > Elišky Krásnohorské > Bílkova > Dušní a vpravo 
 na Dvořákovo nábřeží)

valentinská – Od 00:01 do 15:00 obousměrný provoz! 

národní 
• ve směru Smetanovo nábřeží otevřeno do 9:30 hod. 
• ve směru most Legií otevřeno do 9:50 a následně po 11:40 hod. 
• ve směru Masarykovo nábřeží otevřeno do 9:50 a následně po 10:40 hod. 

P ozo r !  z á k a z  z a S tav e n í  P l atí  P o  c e lé  tr a S e  z ávo d u !



Nevíte si rady s objízdNou trasou? 
Stáhněte si aplikaci Waze, která má o všech uzavírkách v den závodu 
přehled a povede Vás po nejméně frekventované trase, aby Vaše 
zdržení bylo co nejkratší. Více informací o aplikaci na www.waze.com/cs  

nebo na Google Play a App Store.

oblaSt v okolí PetrSkého náMěStí
• mimo příjezdu od nábřeží bude do této oblasti vjezd 
neomezený (stejně platí i pro výjezd)

oblaSt v okolí ulice karolíny Světlé
• od 9:45 do 10:45 příjezd možný pouze z 
Jungmannovy ulice a výjezd možný ulicemi Konviktská 
> Betlémské náměstí > Jilská > Zlatá > Husova 
> Mariánské náměstí > Platnéřská > Maiselova > 
Jáchymova > Pařížská > Dlouhá > Masná > Rybná

• po 10:45 příjezd možný ulicí Divadelní z Masarykova 
nábřeží. Výjezd ulicí Konviktská > Betlémské náměstí > 
Na Perštýně > Národní > Masarykovo nábřeží

Příčné PřeJezdy 
Přejet lze ve výjimečných případech a to 
PouzE NA PoKYN Policie ČR v mezerách mezi běžci.

JAK PoSTuPovAT v PříPAdě, 
žE vAšE vozidlo bYlo odTAžENo

Věříme, že takováto situace nenastane. Pokud by k od-
tahu vozidla došlo, na internetové stránce http://sshmp.cz 
zjistíte po zadání registrační značky, na jakém odtahovém 
parkovišti se nachází. Případně zavolejte na telefonní 
číslo Městské policie - Praha linka 156. Následně navštivte 
odtahové parkoviště a dále postupujte podle pokynů 
pracovníků Správy služeb hl. m. Prahy.

vjezd

Příjezd možný do 9:45  
a následně po 10:40

Výjezd možný do 9:50  

a následně po 10:40

výjezd



Úplné uzavírky ulic v Sobotu 7. 4. 2018
Dopravu bude řídit Policie ČR ve spolupráci s Městskou policií Praha. Od 9:30 do 13:00 budou postupně po trase závodu uzavírány ulice  
a křižovatky (níže uvedené časy jsou orientační, doporučujeme vyjet s dostatečnou časovou rezervou). Otevření uzavírek bude v co nejkratším čase.

výluka Mhd 
S ohledem na změny v povrchové dopravě doporučujeme v centru města využívat hlavně linek metra.  
informace o změnách Mhd naleznete na www.dpp.cz, nebo na na infolince dopravního podniku hl. m. Prahy – tel. číslo 296 191 817.

• ulice 17. listopadu (v úseku nám. Jana Palacha – Pařížská) – od 0:01 do 16:00

• Čechův most – od 9:30 do 13:00 

• dvořákovo nábř. (od Čechova mostu po nám. Jana Palacha)  
 – od 0:01 do 16:00 

• Jiráskovo náměstí – od 10:00 do 10:30 

• Kosárkovo nábřeží – od 10:20 do 13:00 

• Křižovnické náměstí – od 9:30 do 12:00

• Křižovnická – od 9:30 do 12:00

• Mánesův most – od 9:30 do 13:00

• Masarykovo nábřeží – od 9:45 do 10:30

• most legií – od 10:00 do 11:30 

• náměstí Jana Palacha – od 10:00 do 13:10

• nábřeží Edvarda Beneše – od 10:10 do 13:00

• Smetanovo nábřeží – od 9:45 do 11:40 

• u Plovárny – od 10:10 – do 13:00

• těšnovský tunel, nábřeží ludvíka Svobody, dvořákovo nábřeží  
 po Čechův most (všechny komunikace směr do centra)  
 – od 10:30 do 13:00

800 165 102 800 100 991

beZplatná dopravně-informační linka

Od pondělí 2. 4. do pátku 6. 4. (vždy od 9:00 do 18:00 hod) je vám k dispozici bezplatná dopravně-informační linka: 800 165 102
v den závodu, tj. v sobotu 7. 4., od 8:00 do 14:00 jsou k dispozici obě bezplatné dopravně-informační linky: 800 165 102 a 800 100 991

800 165 102
2. 4. – 6. 4. | 9:00 – 18:00

7. 4. | 8:00 – 14:00

800 100 991
7. 4. | 8:00 – 14:00



 SportiSimo prague half marathon – traffic reStrictionS
vehicles parked in the locations listed below will be towed away for safety 
reasons. Please park your vehicle somewhere else to avoid inconvenience 
with potential tow. 

ParkinG reStrictionS: 
Street 17. liStoPadu – on the right side in the section from Na Rejdišti to 
the  carriage entrance of Rudolfinum, from 6. 4. (10 am) till 7. 4. (6 pm) • on the 
right side in the section from the carriage entrance of Rudolfinum to the start 
of the line up lanes, from 6. 4. (6 pm) till 7. 4. (5 pm); • on the right side in the 
direction to Pařížská in the section from Široká - Břehová from 6. 4. (10 am) till 
(6  pm) dvořákovo nábřeží – on the left side in the section from Čechův 
most – Břehová, from 6. 4. (8 am) till 7. 4. (10 pm) • on the left side in the section 
from Břehová – Na Rejdišti, from 6. 4. (5 pm) till 7. 4. (6 pm); břehová – on the 
left side in the section from Dvořákovo nábřeží  to 17. listopadu street, 7. 4. (from 
00:01 am till 4 pm); na rejdišti – on the left side, throughout the entire street 
7. 4. (from 00:01 am till 4 pm); náMěStí Jana Palacha – on the right, in the 
direction to Charles Bridge, throughout the entire street, from 6. 4. (6 pm) till 
7. 4. (5 pm) • on the right side in the direction to Křižovnická in the section from 
Mánesův most to Křižovnická, from 6. 4. (6 pm) till 7. 4. till (5 pm) • on the right 
side in the direction to Mánesův most (in this section end of park green space – 
Mánesův most) from 6. 4. (6 pm) till 7. 4. (5 pm); křižovnická – on the right 
side in the direction to Charles Bridge in the section from Jana Palacha Square 
– Platnéřská, 7. 4. (from 00:01 am till 3 pm); kosárkovo nábřeží – 7. 4. (from 
00:01 am till 3 pm); nábřeží edvarda beneše - (underpass under Čechův 
most) – on the right side, throughout the entire street 7. 4. (from 00:01 am till 
3 pm); nábřeží kapitána jaroše – (underpass under Štefánikův most) – on 
the right side, throughout the entire street 7. 4. (from 00:01 am till 3 pm)

HOW TO PROCEED IN THE CASE THAT YOUR VEHICLE IS TOWED AWAY
Contact the Municipal Police by calling 156. Then proceed in accordance with 
instructions given by the Prague Service Administration staff. 

VEHICLE TRAFFIC RESTRICTIONS IN THE CITY CENTRE – 7. 4. 2018 – See the 
map on the previous page for possible access routes and road closing times.

the PoSSibility oF entrance/eXit in area oF PraGue 1 – 7th aPril 2018
UNLIMITED ENTRANCE/EXIT DURING THE RACE FROM/TO THESE STREETS:
Pařížská, Revoluční, Truhlářská, Konviktská, Betlémské náměstí, Jilská, Zlatá, 
Husova, Mariánské náměstí, Plátnéřská, Maiselova, Jáchymova

• area alonG kaProva ulice – during the closure of Smetanovo nábřeží 
and Křižovnická street • entry via Dlouhá, V Kolkovně, Široká, Žatecká, way out 
streets Žatecká – Platnéřská – Maiselova – Jáchymova – Dlouhá – Masná –Rybná 
(alternatively Žatecká – Platnéřská – Maiselova – Jáchymova – Pařížská – Dlouhá 
– V kolkovně – Široká – Elišky Krásnohorské – Bílkova – Dušní and then to the 
right to Dvořákovo nábřeží); • valentinská – from 00:01 am till 4 pm two-
way traffic; NÁRODNÍ – in the direction to Smetanovo nábřeží open till 9:30 am. 
• in the direction to Most Legií open till 9:50 am and then after 11:40 pm. • in the 
direction to Masarykovo nábřeží open till 9:50 am and then after 10:40 pm. 
• area alonG petrskÉ náměstí – unlimited entry, except for the arrival from 
nábřeží Ludvíka Svobody (same for exit); • area oF karolíny Světlé Street 
– entry possible only from Jungmannova street from 9:45 am till 10:45 am and 
exit is possible only via streets Konviktská – Betlémské náměstí – Jilská – Zlatá 
– Husova – Mariánské náměsté – Platnéřská – Maiselova – Jáchymova – Pařížská 
– Dlouhá – Masná –  Rybná • after 10:45 am is entry possible via Divadelní 
street from Masarykovo nábřeží. Exit via Konviktská street – Betlémské náměstí 
– Na Perštýně – Národní – Masarykovo nábřeží; 

TRANSVERSE CROSSING – crossing is possible only in special occasions and 
ONLY IF INSTRUCTED by State Policie in spaces between runners.

coMPlete Street cloSureS on Saturday 7th aPril 2018
Traffic will be controlled by State Police in cooperation with the Municipal Police. 
Step by step closing of streets and crossroads will take place from 9:30 am till 1 pm. 
(times mentioned below are tentative, we recommend to exit with sufficient 
reserve of time).

17. listopadu street (in the section from náměstí Jana Palacha – Pařížská) from 
0:01 am till 4:00 pm • Čechův most – 9:30 am - 1 pm • Dvořákovo nábřeží (from 
Čechův most to náměstí Jana Palacha) – from 0:01 am till 4 pm • Jiráskovo 
náměstí – from 10:00 am till 10:30 am • Kosárkovo náměstí – from 10:20 am till 
1 pm • Křižovnické náměstí – from 9:30 am till 12 pm • Křižovnická – from 9:30 am 
till 12 pm • Mánesův most – from 9:30 am till 1 pm 
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seřadiště
line-up

METRO (A - B - C)

Předpokládaný čas prvního a posledního běžce (časový limit)
Estimated time of the first and the last runner (cutoff time)

10:02 / 10:201

10:05 / 10:282

10:08 / 10:363

10:11 / 10:444

10:14 / 10:52

10:17 / 11:006

10:19 / 11:087

10:22 / 11:168

10:25 / 11:249

10:28 / 11:32

10:31 / 11:4011

10:34 / 11:4712

10:36 / 11:5513

10:39 / 12:0314

10:42 / 12:11

10:45 / 12:1916

10:48 / 12:2717

10:51 / 12:3518

10:54 / 12:4319

10:56 / 12:5120

10:59 / 12:5921

km

5

10

15

pořadatelé a závodníci děkují obyvatelům prahy 1

7. dubna 2018SportiSimo 1/2maraton praha 

800 165 102800 165 102
2. 4. – 6. 4. | 9:00 – 18:00

7. 4. | 8:00 – 14:00

800 100 991800 100 991
7. 4. | 8:00 – 14:00


