
Příručka dobrovolníka
information for volunteers

#kvhalfDěkujeme za pečlivé prostuDování této příručky 
a tvoji pomoc při závoDě — RunCzech tým

mattoni 1/2maraton
karlovy vary 2018

all runners are beautiful



Start: sobota 19. května 2018 / 17:30 - nábřeží Osvobození
Časový limit: 3 hodiny od startovního výstřelu
Kategorie: jednotlivci - 21,0975 km
štafety - 3 x 5 km + 1 x 6,0975 km (4 členové)
2RUN - 1 x 10km + 1 x 11,0975

dm rodinný běh
Start: sobota 19. května 2018 / 16:00 - nábřeží Osvobození 
Časový limit: 1 hodina (délka 3 km)

Informace pro štafety:
Start štafetového 1/2Maratonu a závodu dvojic 2Run je společně s běžci celého závodu, tedy v 17.30 na nábřeží 
Osvobození. 
Pěšky, popřípadě autobusem. Na 5 km a 15 km je zajištěna doprava autobusem – odjezd v 17.00 od TRŽNICE 
(ulice Varšavská). Autobus zastaví na křižovatce Mariánskolázeňská X Festivalový most (autobus zde nečeká 
a nevrací se zpět do cíle).  Na 10 km odjíždí autobus v 17.00 a 17.15 opět od TRŽNICE. Návrat autobusu 
cca v 19.00.

Předávací místa štafet:
1. předávka 5 km – poblíž Lázní I.; 
2. předávka 10 km – na ulici Plynárenská, na úrovni Meandru Ohře; 
3. předávka 15 km – u hotelu Pupp.

Další užitečné informace:
Info Point se nachází v partnerském stanu Seznam.cz na promenádní ploše před hotelem Thermal.
Tiskové centrum je umístěno v hotelu Thermal,1. patro, Červený salónek.
Do závodu bylo přihlášeno 4000 běžců z celého světa, dalších 2700 účastníků do dm rodinného běhu.
Do technického zázemí nemají přístup běžci rodinného běhu!

Důležité:
Pokud uvidíte cyklisty, bruslaře nebo jiné lidi, kteří nebudou mít na sobě startovní číslo, jste oprávněni jim 
přikázat, aby neprodleně trať opustili a v závodě nepokračovali. V případě jejich neuposlechnutí, požádejte 
o pomoc policii nebo security. Pohyb na trase je z důvodu bezpečnosti striktně omezen jen na závodníky 
a organizátory. 

Pokud běžec odstoupí ze závodu štafet, odeberte mu prosím čip ze startovního čísla, který předejte svému 
vedoucímu, příp. odevzdejte organizátorům. V případě kolapsu běžce volejte linku 602 202 410 a informujte 
také svého vedoucího.

Startovní číSlo 
muži

Základní informace o Závodě mattoni 1/2maraton karlovy vary

Startovní číSlo
ženy Startovní číSlo tým Startovní číSlo 

dm rodinný běh
Startovní číSlo 
Štafeta



Co je to za akci? Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary – 6. ročník mezinárodního běžeckého závodu 
na 21,0975km s účastí běžců z celého světa, kapacita je 4000 běžců a jedná se o tradiční akci RunCzech 
běžecké ligy. Součástí závodu je i dm rodinný běh. Další akcí je Mattoni 1/2Maraton České Budějovice, 
který se koná 2.června 2018

Kde a kdy je start dm rodinného běhu? Nábřeží Osvobození, 16:00 

Kde se vyzvedávají čísla? V Expu v Hotelu Thermal, číslo lze vyzvednout v den závodu do 15:00.

Jak se dostanu na start? Seřadiště se nachází na nábřeží Osvobození. Vstup do koridorů se nachází na nábřeží 
Jana Palacha, dostat se na něj dá přes most (lávku). 

Co to je technické zázemí? Zóna určená pouze běžcům 1/2Maratonu s platným startovním číslem (nikoliv však 
pro běžce dm rodinného běhu, nebo doprovod). Běžci se zde mohou v klidu před závodem připravit na start, 
odpočinout po doběhu a využít zde toalety, šatny, úschovnu, masáže, sprchy, atp. Nachází se na horním parkovišti 
Hotelu Thermal. Otevírá se v 16:00.

Proč nemůže jít můj kamarád se mnou do technického zázemí (když běžím pouze já)? Technické zázemí 
je určeno pouze běžcům a z bezpečnostních důvodů je určeno pouze jim, security pustí pouze běžce se startovním číslem 
nebo organizátory s akreditací. Najděte si prosím místo u trati, kde kamaráda uvidíte a domluvte se na místě, kde se 
po závodě potkáte.

Proč nemůžu do jiného koridoru, než mám uvedeno na startovním čísle? Koridory jsou upraveny na konkrét-
ní kapacitu. Víc lidí se do nich nevejde, navíc jsou určeny tak, aby byl závod plynulý a start bezpečný.

Kde naleznu svoje ztracené věci? V technickém zázemí na horním parkovišti hotelu Thermal v úschovně, mimo 
technické zázemí stanu na parkovišti u kruhového objezdu u mostu 17. listopadu (tzv. PIM tent)

Kudy se běží? Podívejte se na mapu umístěnou na náměstí na informační desce, v této brožuře, popřípadě 
je vhodné mapu ukázat.

Můžu si nechat vyrýt čas na medaili? Ano, za poplatek. Možno objednat předem – na startovním čísle vyznačeno 
zakroužkovaným písmenem „m“, případně je možné zaplatit rytí na místě v technickém zázemí na horním parkovi-
šti hotelu Thermal.

Kde je VIP zóna? Poblíž startovní brány. Vstup je pouze pro zvané hosty.

Kde si mohu uschovat věci? (štafeta) V technickém zázemí na horním parkovišti hotelu Thermal.

Kde najdu první pomoc? V prostoru za mostem směrem od startu/cíle k hotelu Thermal

Od kdy platí MHD se startovním číslem zdarma? 19. 5. 2018 od 12:00 do 24:00

Předpokládaný doběh prvního a posledního závodníka? 18:30 a 20:30

Komu volat v případě kolapsu či zranění běžce? Volejte na číslo 602 202 410 (Soukromá záchranná služba). 

faQ / často kladené otáZky –  mattoni 1/2maraton karlovy vary

800 165 102
Dopravně-informační telefoní linka?

17–18. května  9.00 – 17.00
19. května  9.00 – 21.00
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Předpokládaný čas prvního a posledního běžce (časový limit)
Estimated time of the first and the last runner (cutoff time)

17:33 / 17:441

17:36 / 17:522

17:39 / 18:003

17:41 / 18:094

17:44 / 18:175

17:47 / 18:256

17:50 / 18:337

17:53 / 18:428
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17:58 / 18:5810

18:01 / 19:0611

18:04 / 19:1512

18:07 / 19:2313
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18:16 / 19:4816
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18:21 / 20:0418
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18:30 / 20:3021
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trasa závodu/ směr závodu
race course/ direction of the race

předávací místo štafet (5, 10, 15 km)
relay exchange (5, 10, 15 km)

Technické zázemí
Technical area

seřadiště
line-up

hudební produkce
music point

občerstvovací stanice
refreshment point

toalety
toilets

první pomoc
first aid

start / cíl
start / finish

km vzdálenost
km distance

osvěžovací stanice
sponges point

1/2Maratonské Expo
Half Marathon Expo

TECHNICAL
AREA

km

Start/Cíl | Start/Finish: nábřeží osvobození
Technické zázemí | Technical area: Hotel thermal
Seřadiště | Line-Up: nábřeží osvobození

trasa závodu | list of streets
Start » nábřeží Osvobození » Zahradní » Mlýnské 
nábřeží » Lázeňská (1 km) » Tržiště » Stará Louka 
» Mírové nám. » Festivalový most » Slovenská (2, 3, 
4 km) » Mariánskolázeňská (5 km) » Nová louka  » 
Divadelní náměstí » Vřídelní » I.P. Pavlova (6 km) » 
Karla IV. » I.P. Pavlova » Varšavská (7 km) » náměstí 
Republiky » Západní (8 km) » Plynárenská  (9, 
10 km) » Západní (11 km) » Šumavská » Moskevská 
(12 km) » Dr.  Davida Bechera (13 km) » T.G. 
Masaryka » Zahradní » Mlýnské nábřeží (14 km) » 
Lázeňská » Tržiště » Stará louka » Mírové náměstí 
(15 km) » Festivalový most » Slovenská (16, 17, 
18 km) »  Mariánskolázeňská (19 km) » Nová louka » 
Divadelní náměstí » Vřídelní » I.P. Pavlova (20 km) » 
Karla IV. » I.P. Pavlova » nábřeží Osvobození (21 km) 
» Cíl | Finish

mattoni 1/2maraton karlovy vary 2018 – start 17.30
mattoni karlovy vary half marathon



T.G.Masaryka

Varšavská
most 17. listopadu

nám. Republiky

Dr. Davida Bechera

Moskevská

Chebský m
ost

Moskevská

Šumavská

Západní

Plynárenská Západní

Zá
pa

dn
í

Krále Jiřího
I.P.Pavlova

I.P.Pavlova

Karla IV.

nábř. Osvobození

Zahradní

Mlýnské nábř.

Lázeňská

Vříd
eln

í

Trž
išt

ě

Stará louka

Nová louka

Slovenská

Slovenská

Mariánskolázeňská

Festiv
alo

vý

most

nábř. J. Palacha

KV Arena

OC Varyáda

  

ská

ový

TECHNICAL
AREA

12

14

11

10

15

8

16

9

20

7

17

21

1

18

2

6

19

3 4

5

13



Varšavská

most

17. lis
topadu

Krále Jiřího

T.G.Masaryka

I.P.Pavlova

I.P.Pavlova

Karla IV.

nábř. Osvobození

Zahradní

Mlýnské nábř.

Lázeňská

Vříd
eln

í

Trž
išt

ě

Jánskýmost

Stará louka

Nová louka

1

2

3

0.5

1.5

2.5

dm rodinný běh karlovy vary 2018 – start 16.00
dm family run karlovy vary

Start/Cíl | Start/Finish: nábřeží/towing-path osvobození
Seřadiště | Line-Up: nábřeží/towing-path osvobození

trasa závodu | list of street
nábřeží Osvobození » Zahradní (0.5 km) » Mlýmské nábřeží » Lázeňská 
(1 km) » Tržiště » Jánský most » Vřídelní (1.5 km) » I.P. Pavlova 
(2 km) » Karla IV. (2.5 km) » I.P. Pavlova » most 17. listopadu » nábřeží 
Osvobození (3 km)

trasa závodu/ směr závodu
race course/ direction of the race
km vzdálenost
km distance
seřadiště
line-up

hudební produkce
music point
toalety
toilets

první pomoc
first aid

start / cíl
start / finish



výluka mhd
Od pátku 18. 5. 20:00 do soboty 19. 5. 23:59 nebude obsluhován úsek Tržnice – Lázně III – Tržnice.
V sobotu 19. 5. 2018 dojde k omezení provozu MHD, týká se linek:
 
• Č. 1: od pátku 18. 5. od 20:00 do soboty 19. 5. 23:59 nepojede v úseku Tržnice – Lázně III – Tržnice. • Č. 2: v době 
od 16:20 do 20:20 hodin nebude jezdit v úseku Libušina – Divadelní náměstí, v době od 16:20 do 19:35 hodin bude v úseku 
Tržnice – OC Varyáda jezdit objízdnou trasou přes zastávku Rozcestí u Koníčka. • Č. 3: v době od 16:30 do 19:00 hodin bude 
v úseku Tržnice – Rozcestí u Koníčka odkloněna přes zastávky Elite, Pivovar a Keramická škola. • Č. 4: po celý den nepojede 
v úseku Tržnice – Lázně III – Tržnice a dále v době od 16:57 do 21:00 hodin bude zcela mimo provoz. • Č. 6: v době od 16:30 
do 19:15 hodin bude v úseku Tržnice – Plzeňská a zpět v úseku KV Arena – Tržnice odkloněna přes Rozcestí u Koníčka.  
• Č. 7: spoje v 17:00 hodin od Tržnice do Březové a  v 17:40 hodin z Březové k Tržnici pojedou objízdnou trasou přes 
Doubí. V Březové budou zastavovat v protisměrných zastávkách oproti běžnému stavu. • Č. 18: době od 16:30 do 19:00 
hodin nebude obsluhovat zastávku Dolní nádraží. • Č. 23: v době od 17:00 do 20:00 hodin bude v úseku Tržnice – Rozcestí 
u Koníčka odkloněna přes Rybáře. • Vyhlídková linka č. 91: vspoj v 15:15 hodin od Tržnice nepojede v úseku Bečov nad 
Teplou – Tržnice přes zastávky Lázně I až Libušina. • Autovláček: celý den bude jezdit pouze v úseku Březová, Resort Poppy – 
Lázně I a zpět, poslední spoj pojede od Lázní I v 15:45 hodin a z Březové v 16:00 hodin. 
Podrobné informace o  změnách MHD naleznete na  www.dpkv.cz. Informace o  výlukách budou rovněž vyvěšeny 
na zastávkách MHD.

 výluka vlaku
V době závodu bude v úseku Karlovy Vary – Březová – Karlovy Vary dolní nádraží zavedena náhradní autobusová doprava. 
Omezení se týká spoje 7110 z Mariánských Lázní (17:51 KV – Březová) a 7113 a také spoje 27178 z Horního Slavkova – 
Kounic (18:40 KV – Březová).

Zásady otevírání a Zavírání trati
•  úsek od Tuhnického mostu směrem k centru a ke Slovenské ulici uzavírá policie na čas 16:30.

•  úsek od Tuhnického mostu směrem na KV Arénu a odbočku od kruhového objezdu u KV arény uzavírá policie
  na čas 17:00

•  kontrolní policejní vozidlo vyráží od startu závodu v 16:30, kdy by mělo pouze kontrolovat obsazenost  
 pozic a připravenost uzavřené trati, ploty by měly již být postavené a obanerované!!!

•  S úklidem občerstvovacích stanic začínejte, jakmile se běžecký peleton začne trhat, využijte hrabla   
 a odpadky uklízejte do popelnic. Úklidové vozidlo by mělo trať pouze „dočistit“, hromady musí být 

  v momentě jeho příjezdu odstraněny a nádoby na odpad uklizeny mimo komunikaci na chodnících!!!

•  trať otevírá vozidlo policie, vyčkejte do jeho příjezdu i přesto, že běžci již na trati nejsou, stále je v režimu  
 uzavírky.



První pomoc
First aid
Erste Hilfe
Первая помощь

Vyrývání na medaile
Medal engraving
Medaillengravur
Гравировка на медали

Vracení čipů štafet
Return of the chips relay
Rückgabe von Chips
Возвращение чипов

Masáže
Massage
Massagen
Массажи

Úschovna zavazadel
Bag deposit
Gepäckaufbewahrung
Камера хранения вещей

Šatna
Changing rooms
Umkleiden
Гардеробная

Tejpování
Taping
Тейпы
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Старт

Cíl / Finish
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Medaile
Medals
Medaillen
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Refreshment
Erfrischungsstation
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Sprchy
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Duschen
Душевые

Legenda mapy
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KartenLegende
Карта Легенда

Depo pro štafety
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Čekací místo na předávce
Waiting place
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Koberec časomíry
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Tapis de chronométrage
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Předávka štafety
Changeover point
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Point de passage
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ukázka Štafetové předávky
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mapa technického zázemí – Start/cíl
map of the technical area – Start/finiSh

Startovní číSlo
Start number

2.mapa  č.
map no.

mapa technického zázemí – parkoviŠtě hotelu thermal
map of the technical area – parking place – thermal hotel3.mapa  č.

map no.

legenda / Key

Technické zázemí
Technical area
Guest zóna
Guest zone

Trasa závodu (finish)
Race course (finish)

Seřadiště Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary
Line Up Mattoni Karlovy Vary Half Marathon

A | B | C | D | E | G 

Cesta na start
Way to start corridors
Cesta z cíle
Way from finish line

Startovní koridor
Starting corridor



První Pomoc v kostce 
Na trati jsou zdravotníci. V případě potřeby přivolejte pomoc zdravotníka. Přesto se může stát, že se 
dostanete do situace, kdy budete muset poskytovat první pomoc sami. Vaším úkolem je sledovat běžce 
na trati, ale může se stát, že první pomoc může potřebovat i někdo jiný – třeba divák. Buďte připraveni 
ji poskytnout! 

Jak a kdy volat linku – 602 202 410
• Nepanikařte
• řekněte srozumitelně: kdo volá, kde přesně a komu (kolika osobám) se co stalo, hlaste číslo závodníka,    
 ulici a popřípadě kilometr trasy
• Poslouchejte dispečerky a nechte si poradit, jsou to speciálně vyškolené zdravotní sestry!
• Již zavolání na 602 202 410 a následování rad dispečerek je poskytnutí první pomoci!

Nejčastěji se můžete setkat s některou z následujících modelových situací:

někdo náhle Zkolaboval a ZŮstává beZvládně leŽet
•  Nejdříve voláme tísňovou linku (602 202 410), potom poskytujeme první pomoc. 

•  Pokud postižený komunikuje, ponecháme jej v poloze, v  jaké se nachází, případně jaká mu nejlépe 
vyhovuje (na  boku, v  polosedě apod.). Po  celou dobu do  příjezdu záchranné služby zůstáváme 
u postiženého a trvale monitorujeme jeho stav.

•   Pokud nekomunikuje, ale s jistotou vidíme, že dýchá v normálním tempu („jako když spí“), ponecháme 
jej v poloze, v jaké se nachází, až do příjezdu záchranné služby a NEPřETRŽITĚ monitorujeme stav 
dýchání.

•  Pokud nekomunikuje a nejsme si jisti, že dýchá, nebo dýchá „divně“ (vidíme jen ojedinělé, lapavé 
nádechy, dýchá „jako kapr“, považujeme stav za zástavu oběhu a zahájíme nepřímou masáž srdce.

•  Technika nepřímé masáže srdce: Napjatýma rukama rytmicky stlačujeme dolní polovinu hrudní kosti 
(tj. asi mezi prsy) do hloubky nejméně 5 cm (u dospělého), frekvencí nejméně 100x za minutu (asi 
2x za sekundu).V OŽIVOVÁNÍ POKRAČUJEME AŽ DO PřÍJEZDU ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
NEBO DO  DOBY, NEŽ POSTIŽENÝ ZAČNE REAGOVAT! Ojedinělé nádechy v  průběhu 
oživování nejsou důvodem k přerušení kompresí.

•  Pokud jde o  malé dítě, ze všeho nejdříve se 
přesvědčíme, zda nemá něco v  ústech, důrazně 
je poplácáme mezi lopatkami a  případně je 
zkusíme „prodechnout“ několika vdechy z  plic 
do plic. Další postup je již shodný s postupem 
u dospělých.



někdo náhle Zkolaboval a má Záchvat křečí celého těla
S aktivní první pomocí počkáme, až křeče odezní. Snažíme se jen zabránit případnému dalšímu zranění. 
Časový interval využijeme pro tísňové volání. NIKDY se nesnažíme v průběhu křečí násilím „vypáčit“ čelist 
s cílem obnovit dýchání. Naopak, když křeče odezní, je maximálně důležité ohlídat, zda postižený začal nor-
málně dýchat. Pokud po odeznění křečí vzniknou jakékoliv pochybnosti o stavu dýchání, uvolníme dýchací 
cesty, případně zahájíme nepřímou masáž srdce – viz výše.

někomu se náhle Začlo ŠPatně dýchat bolet na Prsou/ ochrnul(a)
IHNED voláme záchrannou službu (602 202 410). Postižený zůstane v absolutním klidu, optimálně v polosedě 
event. vsedě, případně v poloze, která mu samotnému nejlépe vyhovuje. Pokud dojde ke kolapsu – viz výše.

doŠlo k váŽné nehodě/ ÚraZu
• Pokud je máme k dispozici, použijeme gumové rukavice.
• Ujasníme si, kolik je postižených a co se stalo, a přivoláme záchrannou službu
• Zastavíme případné tepenné krvácení (tlakovým obvazem, event. zaškrcením)
• Snažíme se udržet postiženého v teple (přikrytím)
•  Pokud postižený nedýchá, nebo dýchá špatně, položíme jej na záda a záklonem hlavy uvolníme dýchací cesty
• Pokud nedýchá ani pak, zahájíme resuscitaci (komprese hrudníku) – viz výše.

Poloha: S  postiženým manipulujeme jen tehdy, pokud je to nutné (např. pro uvolnění dýchacích cest). 
Vyvarujeme se prudkých pohybů, zejména předklonů, záklonů a rotací hlavy. Ideální je, pokud hlava a  tělo 
postiženého udržují stále stejnou osu. Pokud postižený sám aktivně zaujímá nějakou polohu, nebráníme 
mu. Pokud je v bezvědomí, ale dýchá, ponecháme jej v poloze, v  jaké se nachází. Pokud je možnost volby, 
je u postiženého, který komunikuje, ve většině případů ideální poloha v polosedě.

Pokyny Pro beZPečnost dobrovolníkŮ, běŽcŮ, divákŮ, 
organiZátorŮ a vŠech obyvatel města
Kontakt na tvého vedoucího skupiny (doplň si): 
Jméno …………………………………………………………..
Telefon …………………………………………………………

V případě, že by došlo ke zrušení závodu během jeho konání, je třeba dodržet následující základní pokyny:
•  Informaci o  zrušení závodu se dozvíš od  pořadatelů svého vedoucího, případně od  člena bezpečnostní 

agentury Čechymen, od Policie ČR nebo Městské policie. Nikdo jiný tuto informaci nepředává. Neposkytuj 
informace médiím a novinářům. Informace podává pouze tiskový mluvčí RunCzech.

•  Nepanikař, zajisti bezpečnost sobě a ostatním.
•  Nikdy neodcházej, aniž bys to nahlásil svému vedoucímu. Místo srazu v případě zrušení závodu je tam, kde 

jste se na začátku sešli. Sem přejdi a dozvíš se víc.
•  V případě, že není na toto konkrétní místo z důvodu bezpečnosti možný příchod, sejdou se dobrovolníci 

na společném místě, a to na parkovišti u prodejny LIDL, Vítězná ulice.
Je důležité, abys o sobě dal vědět, abychom tě nehledali!



slovníček
Česky

Běž!
Jaké je vaše startovní číslo?

Jste v pořádku?
Doporučujeme vám odstoupení od závodu.

Kde jsou záchody?
Zavolejte mi lékaře!

Jak se dostanu na start?
Technické zázemí je tímto směrem. 

Jak se dostanu do EXPA?
vpravo 

vlevo 
noha 

koleno
kotník

křeč 
puchýř 
náplast

  

Anglicky 

Keep going!
What is your start number?
Are you OK?
We recommend you to terminate the race!
Where is toilet? 
Call an emergency!
How do I get to the start? 
The technical area is this way.
Which way is the EXPO?
right
left
leg
knee
ankle
cramp
blister
plaster

etický kodex dobrovolníka:
•  Správný dobrovolník má vždy oči otevřené a je připraven pomoci v každé situaci.
•  Správný dobrovolník povzbuzuje, dokud poslední běžec není v cíli.
•  Správného dobrovolníka nikdo nespatří během závodu s cigaretou ani alkoholem.
•  Správný dobrovolník se za každých okolností snaží být tou nejlepší vizitkou RunCzech a České republiky 
•  Správný dobrovolník nikdy nenechá svůj tým ve štychu!
•  Správný dobrovolník vždy ochotně poradí divákům a kolemjdoucím. 
•  V krizové situaci přijme rychlé rozhodnutí s chladnou hlavou.
•  Úsměv nic nestojí a jde s ním vše lépe!
•  Správný dobrovolník ví, že organizace závodu nekončí s posledním závodníkem v cíli.

www.runczech.com/dobrovolnici
www.facebook.com/groups/dobrovolnicirunczech

dŮleŽitá tel. čisla:
Záchranná služba:     602 202 410
Hasiči:   150
Policie ČR:  158


