
  

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 7. 5. 2013 

Pražské ulice budou patřit běžcům 

Celý svět bude v neděli 12. května s napětím sledovat, jak 9 500 běžců vyběhne za doprovodu 
Smetanovy Vltavy na jedinečnou pražskou maratonskou trať. Držme jim palce, ať historické kulisy 
naší krásné metropole přejí maratonskému tempu a rychlým časům!  

Závod s sebou přináší určitá omezení v podobě následujících dopravních uzavírek. 
 
„Předem se omlouváme za dopravní komplikace spojené s konáním Volkswagen Maratonu Praha. 
Všechna omezení jsou jen na nezbytně dlouhou dobu, dopravu bude koordinovat Policie ČR ve 

spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy a na vybraných zastávkách v centru města dispečeři dopravního 
podniku,” říká Václav Skřivánek, ředitel závodu a dodává: „Vážíme si tolerantnosti občanů, za kterou 
předem děkujeme. Zároveň zveme všechny, aby si vychutnali atmosféru závodu alespoň podél trati.“ 
 
Dopravní informace jsou přístupné na dopravně-informační bezplatné telefonní lince 800 165 102 od 
pondělí 6. 5. 2013 do 11. 5. 2013 od 9:00 do 18:00 hod. V den závodu, tj. v neděli 12. 5., bude od 8:00 
do 16:00 k dispozici bezplatná dopravně informační linka 800 100 991. Podrobné informace o dopravní 
situaci v den závodu najdete také na stránkách www.runczech.com. 
 

Vozidla zaparkovaná v níže uvedených lokalitách budou z důvodu bezpečnosti závodu odtažena. 

Prosíme, přeparkujte své vozidlo a předejděte tak zbytečným nepříjemnostem spojeným s odtahem. 

 
S ohledem na změny v povrchové dopravě doporučujeme v centru města využívat hlavně linek metra. 
Informace o změnách MHD naleznete na www.dpp.cz  a na infolince Dopravního podniku hl. m. Prahy 
– tel. číslo 296 191 817. 
 
„Jeden z nejkrásnějších maratonů světa – Volkswagen Maraton Praha – zavádí běžce i diváky do 
jedinečné scenerie historické části našeho hlavního města. Nádherná trať ulicemi centra samozřejmě 
přináší dopravní omezení. Ve spolupráci s pořadateli se proto snažíme o vaši co nejvčasnější a 
nejpodrobnější informovanost a zároveň věříme, že nárazové a částečné omezení pochopíte a 
přijmete. Maraton je totiž podle mě nejen výjimečnou sportovní akcí a účinnou reklamou Prahy, ale 
hlavně propagací zdravého životního stylu,“ říká  Oldřich Lomecký, starosta Městské části Praha 1. 
 
Uzavírky ulic pro individuální automobilovou dopravu pro závod Volkswagen Maraton Praha  
(a doprovodné akce), který se koná v neděli 12. května 2013, se vztahuje na: 
 
Uzavírka ulic v lokalitě Prahy 1: 

 17. listopadu: 8:30 – 9:50 
 Celetná: 7:30 – 11:15 
 Čechův most: 8:45 – 9:20 



  

 Dvořákovo nábřeží v úseku nám. Curieových po nábř. Ludvíka Svobody: 9:00 – 16:00 
 Jiráskovo náměstí: 9:15 – 11:45 
 Karlův most: 8:45 – 9:45 
 Klárov: 8:50 – 9:40 
 Kosárovo nábřeží: 8:30 – 15:00 
 Králodvorská: 9:15 - 10:20 
 Křížovnická: 9:00 – 9:40 a 10:00 - 14:45 
 Mánesův most: 8:30 – 15:00 
 Masarykovo nábř.: 9:30 – 11:40 
 Most Legií: 10:00 – 14:30 
 Mostecká: 8:45 – 9:45 
 Na Příkopě, 28. října, Národní, Masarykovo nábřeží: 9:15 – 11:45 
 náměstí Curieových: 8:45 – 16:00 
 Ovocný trh: 9:25 – 11:20 
 Pařížská: 8:30 – 17:15 
 Revoluční: 9:15 – 10:20 
 Smetanovo nábřeží: 10:00 – 14:45  
 Těšnovský tunel, Nábřeží Ludvíka Svobody: 9:15 – 15:50 
 Tomášská: 8:30 – 9:45 
 Václavské náměstí – dolní část: 6:00 – 17:00 
 Valdštejnská: 8:30 – 9:45 
 Železná: 7:30 – 17:00 

 

Uzavírka ulic v lokalitě Prahy 2: 

 Rašínovo nábřeží (mezi Jiráskovým a Palackého mostem): 9:15 – 11:50 
 Palackého náměstí, Rašínovo nábřeží: 9:15 – 13:20 
 Svobodova, Na Slupi: 9:15 – 12:15 
 Ostrčilovo náměstí, Sekaninova, Jaromírova: 9:20 – 12:25 

 
 
Uzavírka ulic v lokalitě Prahy 4: 

 Vyšehradský tunel: 9:30 – 13:15 
 Podolské nábřeží, oba směry po ulici Jeremenkova: 9:40 – 13:15 

 
 
Uzavírka ulic v lokalitě Prahy 5: 

 Palackého most, Lidická: 9:30 – 14:00 
 Nádražní (v useku Lidická, Vltavská): 9:50 – 14:00 
 Svornosti: 9:50 – 14:00 
 Strakonická, Hořejší nábřeží: 9:50 – 14:30 
 Nábřežní: 10:00 - 14:30 
 Janáčkovo nábřeží: 10:00 - 14:30 

 
 



  

Uzavírka ulic v lokalitě Prahy 7: 

 Nábřeží Edvarda Beneše: 8:30 – 14:50 
 Nábřeží kapitána Jaroše, Bubenské nábřeží, Komunardů: 8:40 – 15:15 
 Jankovcova, Jateční: 8:50 – 15:30 

 
 

Uzavírka ulic v lokalitě Prahy 8: 

 Libeňský most, Štorchova, Voctářova, Švábky: 9:00 – 15:35 
 Pobřežní, Rohanské nábřeží: 9:00 – 16:00 

 
 
 
 
 
 
 

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte: 
 
Prague International Marathon spol. s r.o. / tempo team prague s.r.o. 
 
Veronika Honsová 
PR & marketing manager 
 
Záhořanského 3, 120 00 Prague 2 
tel: +420 777 486 801 
email: pr@pim.cz 
 
 
 

Poznámky pro editory:  
 
RunCzech běžecká liga 

RunCzech běžecká liga spojuje prestižní pražské běžecké závody organizované pod hlavičkou Prague International Marathon 
a běžecké závody ve vybraných regionech České republiky pořádané společností tempo team prague, známé jako závody 
RunCzech. Vznikl tak běžecký seriál organizující závody napříč Českou republikou, při kterých mohou všichni spojit vášeň pro 
běhání s cestovatelskými zážitky. 

V roce 2012 se zúčastnilo RunCzech běžecké ligy 64 043 závodníků z celého světa. Pro účastníky soutěžních běhů, kterých 
bylo v roce 2012 celkem 34 346, byl vytvořen prestižní běžecký žebříček, umožňující poměřit své výsledky s ostatními běžci 
v kategoriích podle pohlaví, věku a především unikátní rozdělení podle profesí.  

RunCzech běžeckou ligu 2013 tvoří tyto závody:  

 Hervis 1/2Maraton Praha (6. dubna) 

 Volkswagen Maraton Praha (12. května) 

 Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary (25. května) – novinka 2013 

 Mattoni 1/2Maraton České Budějovice (8. června) 
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 Mattoni 1/2Maraton Olomouc (22. června) 

 Grand Prix Praha (7. září) 

 Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem (15. září) 

 a hostující Medzinárodný maratón mieru Košice (6. října) 

V roce 2014 přibyde osmý závod a RunCzech běžecká liga tak bude, s očekávanou kapacitou 81 000 závodníků, kompletní. 

Pořadatelé RunCzech běžecké ligy získali pět ocenění IAAF Road Race Label, potvrzující jejich organizátorskou kvalitu:  

 IAAF Road Race Gold Label pro Hervis 1/2Maraton Praha 

 IAAF Road Race Gold Label pro Volkswagen Maraton Praha 

 IAAF Road Race Silver Label pro Běh na 10 km v rámci Grand Prix Praha 

 IAAF Road Race Silver Label pro 1/2Maraton Olomouc - novinka 2013 

 IAAF Road Race Silver Label pro 1/2Maraton Ústí nad Labem - novinka 2013 
 

 
Prague International Marathon, spol. s r.o.  

Společnost Prague International Marathon, spol. s r.o. („PIM“) založil v roce 1995 Carlo Capalbo, prezident společnosti,  
s cílem zorganizovat v ulicích Prahy velký mezinárodní maraton. Na start prvního závodu se postavilo 958 běžců. Od té doby 
se aktivity PIM rozrostly a rozvinuly do celé série běžeckých akcí známých jako RunCzech běžecká liga.  

Volkswagen Maraton Praha patří mezi top 10 maratonů světa odehrávající se v jedné z nejkrásnějších lokalit. V roce 2012 se 
ho zúčastnilo 9 057 závodníků z celého světa. PIM je rovněž od roku 1999 pořadatelem pražského půlmaratonu a závodů na 
kratší tratě Grand Prix Praha. Hervis 1/2Maraton Praha se stal nejrychlejším půlmaratonem roku 2012! Etiopan Atsedu 
Tsegay ho zaběhl v rekordním čase 58:47. 

Závody organizované PIM jsou sponzorovány jedněmi z nejvýznamnějších firem v České republice, společnostmi 
Volkswagen, adidas, Hervis a Mattoni. Celková organizace a atmosféra závodů přilákala do České republiky řadu předních 
světových atletů zvučných jmen (Haile Gebrselassie, Stefano Baldini, Paul Tergat, Moses Tanui, Antonio Pinto či Patrick 
Mackau) a tisíce návštěvníků.  

Další aktivitou PIM je organizace Juniorského maratonu pro studenty středních škol. Štafetový závod na maratonské trati 
pro 10 členná družstva nejdříve zaběhnou regionální kola a jejich vítězové se zúčastní finále v rámci Volkswagen Maratonu 
Praha v neděli 12. května 2013. 

 
tempo team prague s.r.o. 

Společnost tempo team se věnuje rozvoji maratonských závodů a dalších běžeckých akcí v Evropě. Byla založena v roce 
2000 skupinou odborníků a sportovních nadšenců.  Výraz "tempo" je zkratka organizace "The European Marathon 
Promotion Organization“. 

Aktivity společnosti tempo team zahrnují vytváření konceptů, budování značky, marketing a samotnou organizaci 
sportovních akcí. Od jejího založení se společnost tempo team stala nedílnou součástí organizace pražského maratonu  
a také rozvoje RunCzech běžecké ligy.  

tempo team je hlavní organizátor závodů v regionech pod hlavičkou RunCzech běžecké ligy a to 1/2Maratonu České 
Budějovice, 1/2Maratonu Olomouc, 1/2Maratonu Ústí nad Labem a nově také 1/2Maratonu Karlovy Vary. 

 

 

 


