
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
2. září 2017 

Dopravní opatření v den závodu 
9. září 2017 

V sobotu 9. září se zaplní ulice Prahy běžci z celého světa, aby se stali součástí již 22. ročníku Birell Grand Prix 

Praha. 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 Birell Grand Prix Praha. 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. 

POHYB VOZIDEL V OBLASTI ZÁVODU 9. 9. 2017 

Veškerá dopravní opatření jsou platná pro akci Birell Grand Prix Praha, jehož součástí jsou tyto závody: adidas 

Běh pro ženy 5 km (start 18.00) a Birell Běh na 10 km (start 19.30) 

Dopravu bude řídit Policie ČR ve spolupráci s Městskou policií Praha. Od 17.30 bude postupně po trase závodu 

uzavírat ulice a křižovatky a následně je v nejkratším možném čase otevírat do 21.00.  

Úplná uzavírka ulic na území Prahy 1 

16.30 – 22.00  Na Příkopě, náměstí Republiky, Václavské náměstí (dolní část) 

17.30 – 21.00  Revoluční, nábřeží Edvarda Beneše, Štefánikův a Čechův most, U Železné lávky, Kosárkovo 

nábřeží, U Plovárny 

Současně upozorňujeme na tyto dopravní uzavírky: 

17.30 – 21.00  nábřeží Kpt. Jaroše, Letenský tunel 

19.00 – 20.30  Za Viaduktem, Argentinská, Tusarova, Na Maninách, Jateční 

Po celou dobu závodu (tzn. cca 17.30 – 21.00) bude obousměrně uzavřen levý břeh Vltavy v úseku Vltavská – 

Malostranská (nábř. E. Beneše, Štefánikův most, Letenský tunel a nábř. Kpt. Jaroše). Pro cestu podél Vltavy 

využijte pravý břeh (tzn.: Na Františku, Dvořákovo nábřeží, Těšnovský tunel, nábř. Ludvíka Svobody). 

Uvedené časy jsou přibližné a mohou se měnit dle aktuální situace, dopravu řídí Policie ČR, 

LOKALITY SE ZÁKAZEM ZASTAVENÍ – DNE 8. a 9. 9. 2017  

Zákaz zastavení se vztahuje na celou trasu závodu. Prosíme, přeparkujte své vozidlo s dostatečným předstihem 

a předejdete tak zbytečným nepříjemnostem spojených s odtahem. Děkujeme. 

 



 

 

Zákaz zastavení platí:  

8. 9. od 18.00 do 9. 9., 24.00 -  Na Příkopě, náměstí Republiky, Hybernská, Senovážná, U Obecního domu 

9. 9. (12.00 – 23.00) - Revoluční, U Železné lávky, Kosárkovo nábřeží, U Plovárny, nábř. Edvarda Beneše, nábř. 

Kpt. Jaroše, Bubenské nábřeží, Argentinská, Za Viaduktem, Tusarova, Na Maninách, Jateční. Uvedené časy jsou 

přibližné a mohou se mírně měnit podle aktuální situace, dopravu řídí policie ČR. 

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ, ŽE VAŠE VOZIDLO BYLO ODTAŽENO  

Věříme, že takováto situace nenastane. Pokud by k odtahu došlo, na internetové stránce www.sshmp.cz zjistíte 

po zadání vaší registrační značky, na jakém odtahovém parkovišti se vaše auto nachází. Případně zavolejte 

na telefonní číslo Městské policie Praha linka 156. Následně navštivte odtahové parkoviště a dále postupujte 

podle pokynů pracovníků Správy služeb hl. m. Prahy. 

 

 

 



 

 

MOŽNOSTI VJEZDU A VÝJEZDU Z/DO OBLASTI PRAHY 1  

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.  

Omezený pohyb vozidel v centru po dobu závodu: 

 1. lokalita – Na Příkopě (16.30 – 22.00) – není vjezd ani výjezd  

2. lokalita – náměstí Republiky – není průjezd do ulic Králodvorská a Truhlářská (17.30 – 21.00) a přejezd z 

Celetné do Hybernské (16.30 – 21.30)  

3. lokalita – Revoluční  

- ve směru nám. Republiky – po celou dobu možný pouze vjezd do podzemních garáží OC Palladium z ulice 

Dlouhá  

- ve směru Štefánikův most – po celou dobu možný pouze výjezd z ulice Soukenická a 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 (uzavřeno 17.30 – 21.00) – 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 i na www.dpp.cz. Linka BUS č. 194 bude v provozu dne 9. 9. 2017 do 

16:30. Více informací najdete na infolince MHD 296 191 817. 

Bezplatná dopravně-informační linka 

K dispozici je vám bezplatná informační linka 800 165 102 pro dotazy v souvislosti s dopravním omezením. 

Linka je v provozu: 4. – 8. 9. 2017 (9.00 – 18.00) a 9. 9. 2017 (9.00 – 21.00). 

NEVÍTE SI RADY S OBJÍZDNOU TRASOU?  

Stáhněte si aplikaci WAZE, která má o všech uzavírkách v den závodu přehled a povede Vás po nejméně 

frekventované trase, aby Vaše zdržení bylo co nejkratší.  

Více informací o aplikaci na www.waze.com/cs nebo na Google Play a App Store. 



 

 

 

 

 
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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