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Praha se připravuje na maratón a udělá maximum pro bezpečnost  
 
Společnost Prague International Marathon pořádá dne 12. května 2013 
Volkswagen Maraton Praha. Realizace této akce bude mít nezanedbatelný vliv 
na běžný chod městské infrastruktury a je nezbytné zajistit zabezpečení zdraví 
a životů jak závodníků, tak i divácké veřejnosti. K zajištění tohoto cíle bude ve 
své činnosti pokračovat koordinační skupina zřízená primátorem hl. m. Prahy 
pod vedením odboru bezpečnosti a krizového řízení magistrátu hlavního města 
Prahy. 
 
„Praha si považuje za čest i povinnost pokračovat v jedinečné tradici maratónských 
běhů a to, co se stalo při maratónu v Bostonu, nemůže pořádání těchto 
celosvětových setkání sportovců zastavit. Vzhledem k tomu, že bezpečnost je pro 
nás prioritní, učiníme vše, co je možné a využijeme k tomu všech technických i 
lidských zdrojů. Apeluji na veřejnost v respektování všech opatření i pokynů policistů, 
strážníků a členů ochranné služby,“ řekl primátor Bohuslav Svoboda a dodal: „Pro 
nastávající maratónský víkend jsme se připravili mnohem důkladněji než v minulých 
letech. Kromě standardních opatření budou ještě mimořádná, jež zajistí Policie ČR, 
Městská policie hlavního města Prahy a bezpečnostní agentura najatá organizátory.“  
 
Jedná se např. o zvýšený dohled kamerového systému – včetně využití mobilních 
kamer, dále posílení dohledu v prostoru Václavského náměstí a Staroměstského 
náměstí a také po trase a na občerstvovacích stanicích, zajištění komunikace mezi 
jednotlivými složkami a další.  
 
„Bezpečnost běžců a diváků pro nás byla a vždy bude na prvním místě, proto už 
čtvrtým rokem spolupracujeme s odborem bezpečnosti a krizového řízení Magistrátu 
hlavního města Prahy. Dle jejich pokynů uděláme vše, co bude v našich silách. Na 
druhou stranu chceme zachovat to, co je pro běh charakteristické – svobodu a radost  
z pohybu,“ říká Carlo Capalbo, předseda organizačního výboru Volkswagen 
Maratonu Praha a dodává: „Prosíme obyvatele a návštěvníky Prahy, aby přeparkovali 
svá vozidla z míst, kudy vede trasa závodu a jejich vozidlo nemuselo být 
z bezpečnostních důvodů odtaženo.“ 
 
Stejně jako v minulých letech bude v den závodu veřejnosti k dispozici bezplatná 
dopravně-informační linka Magistrátu hlavního města Prahy – 800 100 991 – a to od 
8.00 do 16.00 hodin. 
 
 
 
V Praze 7. 5. 2013 

 
 

              ___________________________________________________________________________________ 

 
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. – primátor hl. m. Prahy 
Do funkce zvolen 30. 11. 2010. Působnost v oblasti financí, bezpečnosti, vnějších vztahů, vědy a 
výzkumu. Dohled nad činností odboru městského investora MHMP. 
____________________________________________________________________________________________ 
 



  

 
Tiskovou zprávu naleznete v rubrice Tiskový servis na  
http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/tiskovy_servis 
 
Ing. Tereza Králová    Mediacentrum MHMP 
Tisková mluvčí a vedoucí oddělení pro média  
Odboru komunikace Magistrátu hl. m. Prahy 

 

Tel.: 734 685 692, 236 002 080  
Fax: 236 007 096  
E-mail: tereza.kralova@praha.eu   E-mail: mediacentrum@praha.eu 
Facebook: www.facebook.com/prahaeu 
 

 

Magistrát hl. města Prahy, Mariánské nám. 2/2, 110 01  Praha 1 
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