
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
29. května 2017 

Mattoni 1/2Maraton České Budějovice  
Dopravní opatření v den závodu 

3. června 2017 

V sobotu 3. června se pošesté rozběhne jihočeskou metropolí Mattoni 1/2Maraton České Budějovice. Do 

Českých Budějovic se sjedou běžci ze všech koutů republiky i ze světa, aby si užili jeho nenapodobitelnou 

atmosféru. Městem se proženou tři a půl tisíce půlmaratonců a také běžci dm rodinného běhu. Samotný 

závod však kromě sportovních zážitků přináší rovněž drobné nepříjemnosti spojené s dopravními opatřeními. 

Ta budou platit jen na nezbytně dlouhou dobu. 

„Předem se omlouváme za dopravní komplikace spojené s konáním Matoni 1/2Maratonu České Budějovice. 

Všechna opatření jsou jen na nezbytně dlouhou dobu, dopravu bude koordinovat policie a na vybraných uzlech 

v centru města dispečeři dopravního podniku. Velmi si vážíme tolerantnosti těch, kterých se dopravní opatření 

dotýkají a děkujeme jim za pochopení,” říká Václav Skřivánek, ředitel závodu. 

 

ÚPLNÉ UZAVÍRKY ULIC 

Uzavírka platí po celé trase závodu od 17:00 do 22:00 (v trase rodinného běhu již od 16:00), níže uvedené časy 

jsou proto orientační, pořadatel vyvine maximální snahu o dodržení časů níže: 

Biskupská (v úseku Zátkovo nábřeží – U zimního stadionu) 16:00 - 20:30 

Biskupská (v úseku Široká – náměstí Přemysla Otakara II.) 10:00 - 24:00 

Dlouhý most (až po Resslovu ulici) 17:00 – 19.30 

F. A. Gerstnera (v úseku U Zimního stadionu – Zátkovo nábřeží) 16:00 - 20:30 

Generála Píky 17:00 - 22:00 

Husova v úseku Česká – Resslova 17:00 - 20:30 

Jiráskovo nábř. 17:00 - 19:30 

Karla IV. 16:00 - 22:00 

Krajinská 16:00 - 22:00 

Lidická třída (v úseku U zimního stadionu- Žižkova třída) 16:00 – 20:30 

Na Sadech v úseku Mariánské nám. – Žižkova třída 16:00 - 22:00 



 

 

Nádražní v úseku Pražská - Rudolfovská 17:00 – 22:00 

Nám. Přemysla Otakara II. 10:00 - 24:00 

Okružní 17:00 - 22:00 

Plzeňská v úseku Jiráskovo nábřeží – Průběžná (kruhový objezd) 17:00 – 19:30 

Pražská tř. v úseku Mariánské nám. - Strakonická 17:00 - 22:00 

Rudolfovská třída v úseku Na Sadech - Nádražní 17:00 - 22:00 

Sokolský ostrov 17:00 – 20:30 (výjezd bez omezení od plaveckého bazénu) 

Strakonická v úseku Pražská třída – Plzeňská 17:00 - 19:30 (provoz zachován v režimu částečného omezení) 

Trocnovská 17:00 - 21:30 

U Zimního stadionu 16:00 - 20:30 

Vodní v úseku Generála Píky - Pekárenská 17: 00 – 21:30 

Žižkova třída (Karla IV. po Senovážné náměstí) 16:00 – 22:00.  

 

ČÁSTEČNÉ UZAVÍRKY ULIC 

Strakonická (silnice I/3) v úseku Pražská třída – Plzeňská 17:00 – 19:30 (provoz převeden do protisměru, jedná 

se o obousměrný provoz) 

 

LOKALITY S OMEZENÍM PARKOVÁNÍ 

Zákazy zastavení budou v těchto lokalitách platit již od 10:00, výjimkou bude nám. Přemysla Otakara II., kde 

bude zákaz zastavení platit již od 2. 6. 2017 od 18:00 z důvodu přípravných prací. Prosíme, přeparkujte své 

vozidlo s předstihem a předejděte tak zbytečným nepříjemnostem spojeným s odtahem. 

 

MOŽNOSTI VJEZDU A VÝJEZDU 

A1, A2,– uzavřena pro vjezd a výjezd od 17:00 do 19:30, mimo tento časový úsek Vjezd/výjezd možný přes ulice 

Plzeňská směr obchodní dům Sconto u oblasti A1 a přes Jiráskovo nábřeží směr Husova třída a Dlouhý most u 

oblasti A2  

A3 – uzavřena pro vjezd a výjezd od 17:00 do 20:30, mimo tento časový úsek vjezd/ přes Českou a Husovu třídu  

B – vjezd a výjezd po celou dobu závodu bez omezení přes ulici Jírovcova a Nádražní 

C – vjezd a výjezd bez omezení přes mimoúrovňový přejezd 



 

 

D – dopravní omezení 16:00 – 22:00 (s výjimkou náměstí Přemysla Otakara II.), poté vjezd a výjezd přes ulice 

Česká, U Černé věže, Biskupská – F.A.Gerstnera, Karla IV. 

E - dopravní omezení 16:00 – 20:30 

 

 

 

VÝLUKA MHD  

Dne 3. 6. 2017 dojde v souvislosti s pořádáním Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice k výluce provozu MHD 

v centru města a jeho okolí v čase od 16:30 do 22:00. Po tuto dobu budou dočasně zrušeny následující zastávky:  

Areál VŠTE, Blahoslavova, Čéčova, Družba – IGY, Husova kolonie, Jeronýmova, Jírovcova, Mariánské náměstí, 

Metropol, Okružní – točna, Palackého náměstí, Poliklinika Sever, Pražské sídliště, Průběžná, Senovážné náměstí 

– pošta, Skuherského, Strakonická – obchodní zóna (pro linky 4, 5, 6, 9, pro linku 8 pouze ve směru na 

Pražskou), U Koníčka (pro linky 3, 4, 16, 19, 21 ve směru Senovážné náměstí - pošta a Metropol), U Soudu, U 

Trojice, U Zelené ratolesti, U Zimního stadionu, Voříškův Dvůr (pro linky 5, 9), Žerotínova. 

 



 

 

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 

Ve čtvrtek 1. 6. a pátek 2. 6. od 9.00 do 17.00 a v den závodu v sobotu 3. 6. 2017 od 9.00 do 22.00 hodin je k 

dispozici bezplatná dopravně-informační telefonní linka 800 165 102. Informace budou rovněž na 

www.runczech.com  

 

 

 
V případě zájmu o bližší informace nebo fotografie v tiskové kvalitě kontaktujte: 

Tadeáš Mahel      
PR & Media 
     
mob: +420 725 974 749, tel: 233 015 021      
email: mahel@pim.cz 
 
Prague International Marathon, spol. s r.o. / Tempo Team Prague s.r.o. 
Františka Křížka 461/11, 170 00 Praha 7 
 

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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