
  

TISKOVÁ ZPRÁVA 

11. září 2013 

 

Dopravní opatření v den závodu Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem 

Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem je již za dveřmi a celé město se chystá na velkolepý běžecký 

svátek. Závod přivede do města běžce z celého světa, neopakovatelnou atmosféru, ale i některá 

dopravní omezení. 

 

„Na závodech RunCzech se snažímě pro naše běžce zajistit maximální bezpečnost i požitek z běhu. K tomu je 

zapotřebí přijmout určitá dopravní omezení. Vždy se však snažíme o to, aby opatření byla jen na nezbytně nutnou 

dobu a aby měli obyvatelé všechny potřebné informace a mohli se na to připravit,“ říká Václav Skřivánek, ředitel 

závodu. 

 

Dopravní omezení jsou platná v neděli 15. září 2013 

 

Úplná uzavírka včetně zákazu zastavení (parkování) 

Brněnská 6:00 – 18:00; Děčínská 11:30 – 18:00; Hrnčířská 6:00 – 18:00; Kekulova (úsek Tovární – 

Sklářská) 11:00 – 18:00; Kostelní náměstí 6:00 – 18:00; Lidické náměstí 6:00 – 18:00; Malá Hradební 

6:00 – 18:00; Masarykova (úsek Revoluční – Špitálské nám.) 6:00 – 18:00; Mírové náměstí 6:00 – 18:00; 

most E. Beneše 11:30 – 18:00; Národního odboje 11:00 – 18:00; Panská 6:00 – 16:30; Pařížská 6:00 – 

18:00; Pivovarská (směr Atrium) 6:00 – 18:00; Předmostí (úsek Hrnčířská – most E. Beneše) 6:00 – 18:00; 

Revoluční (v úseku Masarykova – Tovární) 11:00 – 18:00; Revoluční (v úseku Mírové nám. – Masarykova) 

6:00 – 18:00; Střekovské nábřeží 11:30 – 18:00; Tovární 11:00 – 18:00; U Kostela 6:00 – 18:00; U 

Nádraží 6:00 – 18:00; U Trati 6:00 – 18:00; Velká hradební 6:00 – 18:00; Železničářská 11:30 – 18:00 

Do 18:00 bude rovněž uzavřeno parkoviště u restaurace Labská Bašta na ul. Železničářská.  

Zákaz parkování se vztahuje na celou trasu závodu.  

Možnosti vjezdu a výjezdu z omezených oblastí 

1. Lokalita Klíše – oblast po celou dobu závodu přístupná z ulice Okružní 

2. Lokalita Centrum – Panská, Brněnská, Masarykova, Revoluční - lokalita uzavřena od 10:30 do 17:00 hod 

bez možnosti vjezdu a výjezdu, poté možnost výjezdu směr ulice Tovární, Klíšská nebo U Trati 

3. Lokalita Centrum, Mírové nám. a okolí – lokalita uzavřena od 6 do 18 hod bez možnosti vjezdu a výjezdu. 

Od cca 17:00 bude možný na pokyn Policie ČR výjezd ulicí Velká Hradební. 

4. Lokalita ul. Žižkova a okolí – oblast po celou dobu závodu přístupná 

5. Lokalita Střekovské nábřeží – lokalita uzavřena, nedostupná od 11:30 do 18 hod 

6. Lokalita Děčínská, Železničářská – lokalita uzavřena, nedostupná od 11:30 do 18:00 hod, objezd možný 

ul. Karla IV. na Mariánský most 

 

MHD – dopravní omezení 

Informace o změnách MHD naleznete na www.dpmul.cz, www.runczech.com. Dále budou informace k dispozici 

na informačním panelu před budovou DPmUL v Revoluční ulici, na zastávkách MHD – Hraničář, Divadlo, 



  

Revoluční, Mírové náměstí, Malá Hradební a Hlavní nádraží. Dne 15.9.2013 bude rovněž v provozu informační 

centrum + bezplatná informační linka 800 100 613. 

 

Veškerá dopravní omezení jsou platná pro Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem, který se koná v neděli 

15. 9. 2013. Jeho součástí jsou tyto závody: Mattoni 1/2Maraton, štafetový 1/2Maraton, 2RUN, Spolchemie 

Handbike 1/2Maraton a Spolchemie Rodinný běh 3 km.  

 

Policie ČR obsazuje významné křižovatky po trase závodu od 6:00 do 18:00 hodin. 

Dopravu bude koordinovat policie ČR. 

 

Uvedené časy jsou přibližné a mohou se měnit podle akutální situace. 

 

Od čtvrtka 12. 9. do neděle 15. 9. od 9:00 do 17:00 je k dispozici bezplatná dopravně-informační telefonní linka 

800 165 102. Informace budou rovněž na www.runczech.com. 

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. 

 

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 
 
Františka Křížka 461/11, 170 00 Prague 7 
tel: +420 777 486 801 
email: pr@runczech.com 
 
 

 

Poznámky pro editory: http://www.runczech.com/cs/pro-media/poznamky-pro-editory/index.shtml 
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