
  

TISKOVÁ ZPRÁVA 

2. 6. 2014 

Dopravní opatření po dobu konání Mattoni 1/2Maratonu České 

Budějovice 2014 

Mattoni 1/2Maraton České Budějovice svou rychlou rovinatou tratí vedoucí jihočeskou metropolí 

láká už třetí rok tisíce běžců. Letos sem zavítá i úřadující mistr svět v půlmaratonu Geoffrey 

Kamworor, aby vyzkoušel její pověstnou rychlost. Den závodu si však vyžádá drobné nepříjemnosti 

spojené s dopravními omezeními. 

„Předem se omlouváme za dopravní komplikace spojené s konáním Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary. 

Všechna omezení jsou jen na nezbytně dlouhou dobu, dopravu bude koordinovat policie,” říká Václav Skřivánek, 

ředitel závodu. 

ÚPLNÉ UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ V SOBOTU 7. 6. 2014  

Zákaz parkování se vztahuje na celou trasu závodu (viz ulice níže). Prosíme, přeparkujte své vozidlo 

s dostatečným předstihem a předejděte tak zbytečným nepříjemnostem spojeným s odtahem vašeho vozidla. 

28. října 17:30–22:00 > Biskupská 16:30–22:30 > Česká 13:00–22:30 > Dr. Stejskala 17:30–22:00 > 

F. A. Gerstnera v úseku Zátkovo nábř. – U Zimního stadionu 17:30–22:00 > Fráni Šrámka v úseku 

28. října – Pražská tř. 17:30–22:00 > Husova v úseku Mariánské nám. – Na Dlouhé louce 17:30–22:00 

> Jiráskovo nábř. 17:30–22:00 > Krajinská 16:30–22:00 > Na Sadech v úseku Mariánské nám. – 

Žižkova třída 17:30–22:00 > Nám. Přemysla Otakara II. 13:00–22:00 > Plzeňská v úseku U Trojice – 

odbočka na lávku přes Vltavu 17:30–22:00 > Pražská tř. v úseku Mariánské nám. – Strakonická 

17:30–22:00 > Radniční 13:00–22:00 > Rudolfovská v úseku Na Sadech – Nádražní 18:00–22:00 > 

Sokolský ostrov 16:30–22:00 > U Zimního stadionu 17:30–22:00 > Zátkovo nábř. v úseku Dr. Stejskala 

– Lidická 17:30–22:00. 

Omezené parkování (zákaz zastavení) 

V těchto lokalitách bude zákaz zastavení platit již od 12:00, výjimkou bude nám. Přemysla Otakara II., 

kde bude zákaz zastavení platit od 6. 6. 2014 od 18:00 z důvodu přípravných prací. 

ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA 

Na Dlouhé louce v úseku čerpací stanice OMV (u sídl. Vltava) – Husova 17:30–22:00 (doprava ve směru 

od Českého Krumlova bude svedena do protisměru). Lidická v úseku U Zimního stadionu – Zátkovo 

nábř. 17:30–22:00 (doprava ve směru od centra bude svedena do protisměru). Husova třída v úseku 

Vltavské nábřeží – Sokolský ostrov (odbočka k plaveckému stadionu) 16:30–18:00 (doprava ve směru 

do centra bude svedena do protisměru) 



  

OBLASTI, ZE KTERÝCH NEBUDE UMOŽNĚN VÝJEZD 

B. Smetany v úseku hotel Savoy – 28. října 17:30–22:00 > Hradební v úseku Česká – Krajinská 16:30–

22:00 > Mlýnská 16:30–22:00 > Na Mlýnské stoce v úseku Krajinská – Česká 16:30–22:00 > Panská 

16:30–22:00 > Piaristická 13:00–22:00 > Skuherského a Kostelní v úseku Fráni Šrámka – 28. října 

17:30 – 22:00 > Široká v úseku podél biskupství – Biskupská 16:30–22:00 > Široká v úseku Biskupská – 

Dr. Stejskala 17:30–22:00 > Goethova 17:30–22:00 > U Koněspřežky 17:30–22:00 > Vltavské nábř. 

17:30–22:00 > Zátkovo nábř. 17:30–22:00. 

Dopravní značení zajišťuje firma COLAS CZ, a. s. 

ÚPLNÁ UZAVÍRKA STEZEK A CHODNÍKŮ 

Stezka Na Sadech podél Mlýnské stoky v úseku Krajinská - Česká 16:30–18:00 > stezka kolem letního 

kina Háječek a hvězdárny – ul. F. A. Gerstnera 16:30–18:00 > stezka podél atletického stadionu 

na Sokolském ostrově 16:30–18:00 > stezka podél Vltavy od Husovy tř. – lávka u zimního stadionu 

včetně 16:30–18:00 > chodník přes Dlouhý most (vlevo ve směru z centra) 16:30–18:00 > chodník 

kolem plaveckého stadionu směr Solná brána včetně lávky přes slepé rameno řeky Malše 16:30–

18:00.  

PŘÍČNÝ PŘEJEZD 

Pouze ve výjimečných případech ze Sokolského ostrova přes Husovu tř. do ul. Resslova a to za 

asistence městské policie. 

VÝLUKA MHD 

Dne 7. 6. 2014 dojde v souvislosti s pořádáním Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice k výluce 

provozu MHD v centru města a jeho okolí v čase od 17:30 do 22:00. Linky MHD budou odkloněny 

na objízdné trasy a po tuto dobu budou dočasně zrušeny následující zastávky: Čéčova, Družba – IGY, 

Jeronýmova, Jírovcova, Mariánské náměstí, Palackého náměstí, Poliklinika Sever, Pražské sídliště, 

Průběžná, Senovážné náměstí – pošta, U Soudu ve směru z centra, U Trojice, U Zelené ratolesti, U 

Zimního stadionu. 

Podrobné informace o změnách a výlukách MHD naleznete na www.dpmcb.cz a na 

www.runczech.com. Informace budou rovněž vyvěšeny na zastávkách MHD. 

BEZPLATNÁ DOPRAVNĚ-INFORMAČNÍ LINKA: 800 165 102 

Ve čtvrtek 5. 6. a pátek 6. 6. od 9:00 do 17:00 a v den závodu v sobotu 7. 6. 2013 od 12:00 do 22:00 

hodin je k dispozici bezplatná dopravně-informační telefonní linka. Informace budou rovněž na 

www.runczech.com 

Více informací o závodě najdete na www.runczech.com 



  

 

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte: 

Prague International Marathon, spol. s r.o. / Tempo Team Prague s.r.o. 

 
Zdenka Pecková     
PR & Media       
tel: +420 777 537 981      
 
Františka Křížka 461/11, 170 00 Prague 7 
email: pr@runczech.com 
 

 

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