SPORTISIMO 1/2MARATON PRAHA

6. DUBNA 2019

přehled dopravních opatření – informace pro obyvatele Prahy 1

ALL RUNNERS ARE BEAUTIFUL
TRAFFIC RESTRICTIONS IN PRAGUE 1 AREA | Short English information is on the last page and at www.runczech.com

SPORTISIMO 1/2MARATON PRAHA V ULICÍCH VAŠÍ ČTVRTI
V sobotu 6. 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

Slovo starosty Městské části Prahy 1

Milí sousedé,
v sobotu 6. dubna bude Praha hostit běžce z celého světa. Vedle hezkých zážitků tyto mimořádné akce vždy znamenají také dopravní a další omezení, která se
nás místních dotknou. Rád bych vám proto předal tyto důležité dopravní informace a upřímně poděkoval za vaše pochopení a vstřícnost.
Mgr. Pavel Čižinský, starosta Městské části Praha 1

Během závodu Sportisimo 1/2Maraton Praha 2018 padl nový český rekord
mezi ženami! Postarala se o něj Eva Vrabcová Nývltová (CZE) – 1:11:01
ZÁKLADNÍ FAKTA O SPORTISIMO
1/2MARATONU PRAHA

NA CO SE
MŮŽETE TĚŠIT?
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•
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•
•

• Jeden z nejrychlejších
půlmaratonů světa

Ročník: 21.
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 2018: 11 668
Ženy 33 %, muži 67 %
Češi 68 %, zahraniční 32 %
Web: www.runczech.com

• 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

PRO AKTUÁLNÍ INFORMACE O ZÁVODĚ SI ZDARMA STÁHNĚTE APLIKACI RUNCZECH.

TRASA ZÁVODU
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KŘIŽOVNICKÁ
• vpravo ve směru ke Karlovu mostu v úseku nám. Jana Palacha – Platnéřská
dne 6. 4. (od 00:01 do 15:00)
KOSÁRKOVO NÁBŘEŽÍ
• dne 6. 4. (od 00:01 do 15:00)

LOKALITY S OMEZENÍM PARKOVÁNÍ – 5. a 6. 4. 2019
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 5. 4. (10:00)
do 6. 4. (18:00)
• vpravo v úseku kočárový vjezd do Rudolfina po začátek řadicích pruhů,
od 5. 4. (18:00) do 6. 4. (17:00)
• vpravo ve směru k Pařížské v úseku Široká – Břehová, od 5. 4. (10:00) 		
do 6. 4. (18:00)
DVOŘÁKOVO NÁBŘ.
• vlevo v úseku Čechův most – Břehová, od 5. 4. (8:00) do 6. 4. (22:00)
• vlevo v úseku Břehová – Na Rejdišti, od 5. 4. (17:00) do 6. 4. (18:00)
BŘEHOVÁ
• vlevo v úseku Dvořákovo nábřeží – 17. listopadu, 6. 4. (od 00:01 do 16:00)
NA REJDIŠTI
• vlevo v celé délce 6. 4. (od 00:01 do 16:00)
NÁM. JANA PALACHA
• vpravo ve směru ke Karlovu mostu v celé délce od 5. 4. (18:00) do 6. 4. (17:00)
• vpravo ve směru ke Křižovnické v úseku Mánesův most – Křižovnická od 5. 4.
(18:00) do 6. 4. (17:00)
• vpravo ve směru na Mánesův most (v úseku konec parkové zelené plochy
– Mánesův most) od 5. 4. (18:00) do 6. 4. (17:00)

U PLOVÁRNY
• dne 6. 4. (od 00:01 do 15:00)
NÁBŘ. E. BENEŠE
• (podjezd pod Čechovým mostem) – vpravo v celé délce, 6. 4. (od 00:01 do 15:00)
NÁBŘ. KPT. JAROŠE
• (podjezd pod Štefánikovým mostem) – vpravo v celé délce, 6. 4. (od 00:01 do 15:00)

MOŽNOSTI VJEZDU/VÝJEZDU V OBLASTI PRAHY 1 – 6. 4. 2019
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 (v úseku Kaprova – Široká) od 00:01 do cca 13:00
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 !

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 odtahu 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.

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.
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ÚPLNÉ UZAVÍRKY ULIC V SOBOTU 6. 4. 2019
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.

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

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

• Čechův most – od 9:30 do 13:00

• most Legií – od 10:00 do 11:30

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

• náměstí Jana Palacha – od 9:50 do 13:10

• 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

• nábřeží Edvarda Beneše – od 10:15 do 13:00
• Smetanovo nábřeží – od 9:45 do 11:40
• U Plovárny – od 10:15 – do 13:00
• Těšnovský tunel, nábřeží Ludvíka Svobody, Dvořákovo nábřeží
po Čechův most (všechny komunikace směr do centra)
– od 10:30 do 13:00

BEZPLATNÁ DOPRAVNĚ-INFORMAČNÍ LINKA
Od pondělí 1. 4. do pátku 5. 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 6. 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

1. 4. – 5. 4. | 9:00 – 18:00
6. 4. | 8:00 – 14:00

800 100 991
6. 4. | 8:00 – 14:00

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 infolince Dopravního podniku hl. m. Prahy – tel. číslo 296 191 817.

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 5. 4. (10 am) till 6. 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 5. 4. (6 pm) till 6. 4. (5 pm); • on the right side in the
direction to Pařížská in the section from Široká - Břehová from 5. 4. (10 am) till
(6 pm) DVOŘÁKOVO NÁBŘEŽÍ – on the left side in the section from Čechův
most – Břehová, from 5. 4. (8 am) till 6. 4. (10 pm) • on the left side in the section
from Břehová – Na Rejdišti, from 5. 4. (5 pm) till 6. 4. (6 pm); BŘEHOVÁ – on
the left side in the section from Dvořákovo nábřeží to 17. listopadu street, 6.
4. (from 00:01 am till 4 pm); NA REJDIŠTI – on the left side, throughout the
entire street 6. 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 5. 4.
(6 pm) till 6. 4. (5 pm) • on the right side in the direction to Křižovnická in the
section from Mánesův most to Křižovnická, from 5. 4. (6 pm) till 6. 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 5. 4. (6 pm) till 6. 4. (5 pm); KŘIŽOVNICKÁ
– on the right side in the direction to Charles Bridge in the section from Jana
Palacha Square PLATNÉŘSKÁ, U PLOVÁRNY – 6. 4. (from 00:01 am till 3 pm);
KOSÁRKOVO NÁBŘEŽÍ – 6. 4. (from 00:01 am till 3 pm); NÁBŘEŽÍ EDVARDA
BENEŠE - (underpass under Čechův most) – on the right side, throughout the
entire street 6. 4. (from 00:01 am till 3 pm); NÁBŘEŽÍ KAPITÁNA JAROŠE –
(underpass under Štefánikův most) – on the right side, throughout the entire
street 6. 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 – 6. 4. 2019 – 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 – 6TH APRIL 2019
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 – Pařížská – 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 1 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 6TH APRIL 2019
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

9

6

5

1

10

7

8

Palackého most

Jiráskův most

most Legií

21

náměstí
Jana Palacha

Máne
sův mo
st

Karlův mos
t

11

řeží
náb

eše
Ben
rda
Edva

3

vo
řáko
Dvo

řeží
náb

20

ova
Svobod

Plavecká

2

12

Kapr
ova

Letenské
náměstí

Beneše

Staroměstské
náměstí

nábřeží
Dvořákovo

arda
nábřeží Edv

Letenské sady

17. lis
top
adu

roše
ána Ja
í Kapit
nábřež

Milady
Horáko
vé

í
nábřež
nské
Roha

17

Libeňský most

é
ansk
Roh

řeží
náb

16

10:05 / 10:28
10:08 / 10:36
10:11 / 10:44
10:14 / 10:52
10:17 / 11:00
10:19 / 11:08

3
4
5
6
7

8

10:22 / 11:16

10:34 / 11:47

12

14

10:39 / 12:03

10:36 / 11:55

10:31 / 11:40

13

10:28 / 11:32

10

10:25 / 11:24

11

9

15

10:42 / 12:11

6. 4. | 8:00 – 14:00

800 100 991

významné památky
important monuments

toalety
toilets

Birell Music Point

první pomoc
first aid

technické zázemí
technical area
seřadiště
line-up
METRO (A - B - C)

osvěžovací stanice
sponges point
předávací místo štafet (5, 10, 15 km)
relay exchange (5, 10, 15 km)

start / cíl
start / finish

10:59 / 12:59

10:56 / 12:51

10:54 / 12:43

10:51 / 12:35

10:48 / 12:27

10:45 / 12:19

občerstvovací stanice
refreshment point

21

20

19

18

17

16

km vzdálenost
km distance

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

10:02 / 10:20

1

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

ží
é nábře
Bubensk

Komunardů

2

km

18

14

Jateční

15

6. DUBNA 2019
Voct
ářov
a

POŘADATELÉ A ZÁVODNÍCI DĚKUJÍ OBYVATELŮM PRAHY 1

1. 4. – 5. 4. | 9:00 – 18:00
6. 4. | 8:00 – 14:00

19

Těšnovský tunel

13

Strossmayerovo
náměstí

Průmyslový palác
Holešovice

nábřeží Ludvíka Svobody

Stromovka

Štefánikův most

800 165 102

4

Svornosti

Lidická

Janáčkovo nábřeží

Vítězná

ží
ší nábře
Hořej

Hořejší nábřeží
Strakonická

Strakonická

Smetanovo nábřež
í

ost
ův m
Čech

Křižov
nická

Františka Křížka

Masarykovo nábřeží

Dukelských hrdinů

ží
Rašínovo nábře

Jankovcova

SPORTISIMO 1/2MARATON PRAHA

Hlávkův most

