
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

28. dubna 2015 

Volkswagen Maraton Praha – dopravní opatření v den 

závodu 

V neděli 3. května se po jednadvacáté rozběhne Volkswagen Maraton Praha. Běžci z celého 

světa se sjedou do Prahy, aby si užili jeden z nejpopulárnějších maratonů světa. Kromě 

sportovních zážitků jsou se dnem závodu spojeny také drobné nepříjemnosti v podobě 

dopravních omezení. Všechna opatření jsou připravena v koordinaci s městem a Policií ČR 

a platí jen nezbytně dlouhou dobu. 

 „Předem se omlouváme za dopravní komplikace spojené s konáním Volkswagen Maratonu Praha. 

Všechna omezení jsou jen na nezbytně dlouhou dobu, dopravu bude koordinovat policie 

a na vybraných uzlech v centru města dispečeři dopravního podniku,” říká Václav Skřivánek, ředitel 

závodu. 

Omezení parkování v ulicích Prahy 1 od soboty 2. 5. do neděle 3. 5. 2015 
Vozidla zaparkovaná v níže uvedených lokalitách budou z důvodu zachování bezpečnosti závodu 

odtažena. Prosíme, přeparkujte své vozidlo včas a předejděte tak zbytečným nepříjemnostem 

spojeným s odtahem. 

Lokality s omezením parkování 

Celetná, Dvořákovo nábřeží, Kosárkovo nábřeží, Křižovnická, Malostranské náměstí, Masarykovo 

nábřeží, Mostecká, Na Příkopě, Národní, Ovocný trh, Pařížská, Revoluční, Smetanovo nábřeží, 

Staroměstské náměstí, Tomášská, U Plovárny, Valdštejnská, náměstí J. Palacha (v úseku Mánesův 

most – Křižovnická) 

nábřeží E. Beneše a podjezd pod Čechovým mostem – v celé délce 

nábřeží kpt. Jaroše a podjezd pod Štefánikovým mostem – v celé délce  

Výluka MHD  
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. 

Bezplatná dopravně-informační linka 
Od pondělí 27. 4. do soboty 2. 5. (vždy od 9:00 do 18:00) je vám k dispozici bezplatná dopravně-

informační linka:   800 165 102 



 

 

V den závodu, tj. v neděli 3. 5., od 10:00 do 16:00 je k dispozici tato bezplatné dopravně-informační 

linka:     800 100 991 

Možnosti vjezdu/výjezdu - oblast Prahy 1 
Příčné přejezdy lze využít jen ve výjimečných případech a to POUZE NA POKYN Policie ČR / Městské 
policie s nejvyšší opatrností v mezerách mezi běžci. 

Mimo uvedené časy je vjezd/výjezd neomezený, nebo není umožněn. Informace o uzavírkách 
naleznete v samostatné kapitole. 

Pohyb vozidel v oblasti Prahy 1 v den závodu 3. 5. 2015 
Dopravu bude řídit Policie ČR ve spolupráci s Městskou policií Praha.  

Od 8:00 do 16:00 bude postupně po trase závodu uzavírat a otevírat ulice a křižovatky. Mimo tento 
čas je běžný dopravní režim (výjimku tvoří ul. Pařížská, Ovocný trh, Staroměstské náměstí a Václavské 
náměstí). 

Úplná uzavírka ulic 

17. listopadu (8:30–9:50) 
Celetná (7:30–16:00) 
Čechův most (8:45–9:50) 
Dvořákovo nábřeží /úsek nám. Curieových – nábřeží L. Svobody (9:00–16:00)/ 
Jiráskovo náměstí (9:25–11:45) 
Karlův most (8:45–9:45) 
Klárov (8:45–9:40) 
Kosárkovo nábřeží (8:30–15:00) 
Křižovnická (9:00–9:40 a 10:00–14:45) 
Mánesův most (8:30–15:00) 
Masarykovo nábřeží (9:20–11:50) 
Most Legií (10:00–14:30) 
Mostecká (8:45–9:45) 
28. října, Národní (9:30–11:40) 
Na Příkopě (8:30–11:30) 
náměstí Curieových (8:45–16:00) 
Ovocný trh (6:00–17:00) 
Pařížská (8:00–17:15) 
Revoluční (9:00–9:30) 
Smetanovo nábřeží (10:00–14:45) 
Těšnovský tunel a Nábřeží Ludvíka Svobody (8:45–16:00) 
Tomášská (8:30–9:45) 
Václavské náměstí – dolní část (6:00–18:00) 
Valdštejnská (8:30–9:45) 
Staroměstské náměstí (6:00–17:15) 
 

Omezený pohyb vozidel v centru po dobu závodu 

 oblast v okolí Petrského náměstí – z ulice Na Poříčí bude do této oblasti vjezd neomezený 



 

 

 cesta k Nemocnici na Františku – přes ulice: Dlouhá > Kozí > Vězeňská > Elišky Krásnohorské > 
Bílkova > Dušní. 

 cesta Divadelní > Konviktská > Betlémské náměstí > Jilská > Zlatá > Husova > Mariánské 
náměstí > Platnéřská > Kaprova > 17. Listopadu > Břehová > Dvořákovo nábřeží > Čechův most 
– otevřena do 8:45 a dále pak od 9:50 – do 16:00. (v ulici Dvořákovo nábřeží v úseku náměstí 
Curieových – Břehová zaveden obousměrný provoz) 

 cesta Kaprova > Křižovnická > Smetanovo nábřeží – otevřena od 9:45 do 10:10. a následně po 
14:30. 

 cesta Dlouhá > Masná > Rybná > Dlouhá > Hradební > Řásnovka > Klášterská > vpravo 
Dvořákovo nábřeží > nábřeží Ludvíka Svobody – otevřena pro výjezd v čase od 9:15 do 9:30 
(mimo tento čas je možné vyjíždět do Revoluční bez omezení) 

  
Pařížskou ulici je možné přejet v křižovatce Široká v čase do 8:30 a po 16:00. 
Masarykovo nábřeží je možné přejet z ulice Resslova na Jiráskův most v době od 9:40 do 11:40. 
Národní je možné přejet do 9:30 a po 11:40: 

 z Voršilské ulice do ulice Karolíny Světlé 

 z ulice Na Pernštýně do ulice Spálená 

 z Jungmannovy ulice do ulice Perlová 

 

V případě zájmu o bližší informace nebo fotografie v tiskové kvalitě 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 Praha 7 

email: peckova@pim.cz 
 

 
Poznámka: Přiložené fotografie mohou být použity pouze v souvislosti s touto tiskovou 
zprávou a s uvedením zdroje: RunCzech. 
 

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