
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
27. dubna 2017 

Dopravní opatření v den závodu 
7. května 2017 

 
V neděli 7. května se zaplní ulice Prahy běžci z celého světa, aby se stali součástí již 23. ročníku Volkswagen 
Maratonu 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 Volkswagen Maratonu 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 PRAHY 1 V DEN ZÁVODU 7. 5. 2017 

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). 

OMEZENÍ PARKOVÁNÍ V ULICÍCH PRAHY OD SOBOTY 6. DO NEDĚLE 7. KVĚTNA 2017 

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 

Staroměstské náměstí, Pařížská, Čechův most, Nábřeží Edvarda Beneše, Klárov, Valdštejnská, Tomášská, 

Malostranské náměstí, Mostecká, Karlův most, Křižovnické náměstí, Křižovnická, Náměstí Jana Palacha, 

Mánesův most, Kosárkovo nábřeží, U Plovárny, Nábřeží kapitána Jaroše, Bubenské nábřeží, Komunardů, 

Jateční, Jankovcova, Libeňský most, Štorchova, Voctářova, Švábky, Rohanské nábřeží, Těšnovský tunel, Nábřeží 

Ludvíka Svobody, Dvořákovo nábřeží, Celetná, Na  Příkopě, 28.  Října, Národní, Masarykovo nábřeží, Jiráskovo 

náměstí, Rašínovo nábřeží, Palackého náměstí, Svobodova, Na Slupi, Sekaninova, Jaromírova, Podolské nábřeží, 

Lidická, Nádražní, Vltavská, Svornosti, Strakonická, Hořejší nábřeží, Nábřežní, Janáčkovo nábřeží, Smetanovo 

nábřeží, Ovocný trh, Revoluční 

 

Jak postupovat v případě, že vaše vozidlo bylo odtaženo 

Věříme, že takováto situace nenastane. Pokud by k odtahu vozidla došlo, na internetové stránce 

http://sshmp.cz zjistíte po zadání registrační značky, na jakém odtahovém parkovišti se 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. 

 

 



 

 

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 1. 5. do soboty 6. 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 7. 5., od 8:00 do 16:00 jsou k dispozici tyto bezplatné dopravně-informační linky:  

800 100 991 a 800 165 102 

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 

 



 

 

PŘÍČNÉ PŘEJEZDY 

Lze využít POUZE VE VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH A POUZE NA POKYN POLICIE ČR s nejvyšší opatrností v 

mezerách mezi běžci.  

Ulici Pařížskou 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 do 9:40 a po 11:40. 

Ulici Národní je možné přejet do 9:30 a po 11:40: 

o z Voršilské ulice do ulice Karolíny Světlé 

o z ulice Na Pernštýně do ulice Spálená 

o z Jungmannovy ulice do ulice Perlová 

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 > (dále variantou 1 nebo variantou 2) 
o Varianta 1 – Betlémská > U Dobřenských > Náprstkova > Liliová > Karlova > Seminářská  
o Varianta 2 – Betlémské náměstí > Jilská > Zlatá > Husov) > 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) 

 

ÚPLNÁ UZAVÍRKA ULIC 

Praha 1 

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 (8:45–9:50) 
Kosárkovo nábřeží (8:30–15:00) 
Křižovnická (9:00–9:50 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) 
Jiráskův most (9:20-11:50) 
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) 
Prašná brána (9:25–11:30) 
 
Praha 2 

Palackého náměstí, Rašínovo nábřeží (9:15 – 13:20) 
Svobodova, Na Slupi (9:15 – 12:15) 
Ostrčilovo náměstí, Sekaninova, Jaromírova (9:20 – 12:25) 
 
Praha 4 

Vyšehradský tunel (9:30 – 13:15) 
Podolské nábřeží /oba směry po ulici Jeremenkova (9:40 – 13:15) 
 
Praha 5 

Jiráskův most, Dienzenhoferovy sady (9:25 – 11:45) 
Palackého most, Lidická (9:20 – 13:45) 
Zborovská(9:20 – 12:00) 
Vltavská (9:20 – 14:00) 
Nádražní /v úseku Lidická, Vltavská (9:20 – 13:45) 
Svornosti (9:20 – 14:00) 
Strakonická, Hořejší nábřeží (9:20– 14:30) 
Nábřežní (9:20 - 14:30) 
Janáčkovo nábřeží (10:00 - 14:30) 
 
Praha 7 

Nábřeží Edvarda Beneše (8:30 – 15:00) 
Nábřeží kapitána Jaroše, Bubenské nábřeží, Komunardů (8:40 – 15:15) 
Jankovcova, Jateční (8:50 – 15:30) 
 
Praha 8 

Libeňský most, Štorchova, Voctářova, Švábky (9:00 – 15:35) 
Pobřežní, Rohanské nábřeží (8:00 – 16:00) 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 

mailto:mahel@pim.cz
http://www.runczech.com/cs/pro-media/poznamky-pro-editory/index.shtml

