
  

TISKOVÁ ZPRÁVA 

4. září 2013 

 

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ V DEN ZÁVODU 

A je to opět tady! O2 Grand Prix Praha se blíží. Do ulic metropole vyběhne v  sobotu v podvečer 6 500 běžců, 

nejprve v adidas Běhu pro ženy 5 km, poté v hlavním závodě Metro Běh na 10 km. To vše s sebou přináší určitá 

omezení v podobě dopravních uzavírek. 

"Každý sportovní svátek znamená i dočasné dílčí omezení pro své okolí. Vždy je třeba dosáhnout rozumného 

kompromisu, což se v případě závodů RunCzech daří. Obyvatelé Prahy 1 budou o všech omezeních včas 

informováni, přičemž radnice dohlédne na to, aby trvala jen po nezbytně dlouhou dobu. Věřím, že si tento 

běžecký zážitek všichni užijeme." říká  Oldřich Lomecký, starosta Městské části Praha 1. 

 

Dopravní omezení jsou platná v sobotu 7. září 2013 

 

Úplná uzavírka ulic  

Na Příkopě  8:00 - 22:00, náměstí Republiky 17:30 – 21:00, Revoluční 17:30 – 21:00, Nábřeží 

Edvarda Beneše 17:30 – 21:00, U Železné lávky 18:00 – 21:00, Kosárkovo nábřeží 18:00 – 21:00, U 

Plovárny 18:00 – 21:00. 

Po celou dobu závodu (tzn. cca 17:30 – 21:00) bude obousměrně uzavřen Letenský tunel, 

Štefánikův most a Čechův most. 

 

Částečná uzavírka 

Nábřeží Kpt. Jaroše 17:30 – 21:00, Za Viaduktem 18:00 – 21:00, Argentinská 18:00 – 21:00, U 

Průhonu 18:00 – 21:00, Osadní 18:00 – 21:00, Dělnická 18:00 – 21:00 

 

Zákaz zastavení 

Zákaz zastavení ve výše zmíněných ulicích platí v sobotu 7. 9. 2013 od 14:00 do 21:00, v ulici Na Příkopech od 

8:00 do 22:00. 

 

Zákaz stání 

zákaz parkování se vztahuje na celou trasu závodu. Prosíme, přeparkujte včas své vozidlo a předejdete tak 

zbytečným nepříjemnostem spojených s odtahem. 

 

 

 

 

 



  

Možnosti vjezdu a výjezdu z omezených oblastí 

 

Neomezený vjezd/výjezd po celou dobu závodu z/do těchto ulic 

Hlávkův most a magistrála, Hybernská, Mánesův most, Pařížská, pravé nábřeží Vltavy v celé délce 

(Křižovnická, Dvořákovo nábřeží, 17. listopadu Na Františku, nábř. L. Svobody, Těšnovský tunel) bez možnosti 

odbočení na Čechův a Štefánikův most. 

 

Limited  

Omezený pohyb vozidel v centru po dobu závodu 

1. lokalita – Na Příkopě (trasa závodu) – není možný vjezd ani výjezd 

2. lokalita – náměstí Republiky – není umožněn přejezd z Celetné do Hybernské mimo 18:45 – 19:20 na 

pokyn Policie ČR 

3. lokalita – Revoluční 

a. ve směru nám. Republiky – po celou dobu možný pouze vjezd do podzemních garáží OC 

Palladium 

b. ve směru Štefánikův most – po celou dobu možný pouze výjezd z podzemních garáží OC 

Palladium  Revoluční  Lannova třída  nábřeží Ludvíka Svobody / Na Františku 

4. lokalita Dlouhá – po celou dobu možný výjezd ulicí Hradební  Řásnovka  Klášterská  Dvořákovo 

nábřeží 

5. lokalita Čechův a Štefánikův most – po celou dobu uzavřený – možné objet přes Hlávkův či Mánesův 

most 

 

Výluka MHD 

S ohledem na změny v povrchové dopravě doporučujeme v centru města využívat zejména linek metra. 

Informace o změnách MHD naleznete na www.dpp.cz, www.runczech.com a na infolince Dopravního 

podniku hl. m. Prahy - tel. číslo 296 191 817. 

 

Dopravu bude řídit Policie ČR ve spolupráci s Městskou policií Praha. Od 17:30 do 21:00 bude postupně po trase 

závodu uzavírat ulice a křižovatky a následně je v nejkratším možném čase otevírat. 

 

Aktuální informace na www.runczech.com 

 

Od pondělí 2. 9. do soboty 7. 9. od 9:00 do 18:00 hod bude k dispozici bezplatná dopravně-

informační linka 800 165 102. 

 

 

TIP: 

Sledujte kalendář akcí pro média na našem webu - http://www.runczech.com/cs/pro-media/kalendar-akci-pro-

media/index.shtml a nenechte si ujít žádnou z našich akcí, které připravujeme. 

http://www.runczech.com/cs/pro-media/kalendar-akci-pro-media/index.shtml
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