
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
16. června 2017 

Mattoni 1/2Maraton Olomouc  
Dopravní opatření v den závodu 24. června 2017 

V sobotu 24. června 2017 se město Olomouc opět stane centrem běžeckého dění. Osmý ročník závodu 

Mattoni 1/2Maraton Olomouc, konaný dle pravidel Mezinárodní asociace atletických federací IAAF a za 

podpory města Olomouc, se již od začátku řadí mezi světovou elitu dálkových běhů a stal se tak 

nejoblíbenější běžeckou akcí na Moravě. Letos se olomouckého závodu aktivně zúčastní 9 700 běžců z celého 

světa, z toho 3 500 účastníků rodinného běhu. To vše s sebou přináší i určitá omezení v podobě dopravních 

opatření. 

„Předem se omlouváme za dopravní komplikace spojené s konáním Matoni 1/2Maratonu Olomouc. 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 16.00 do 24.00, níže uvedené časy jsou proto orientační, pořadatel 

vyvine maximální snahu o dodržení časů níže a co nejrychlejší otevření trasy pro obyvatele města: 

17. listopadu 16.00 – 22.30; od Třídy Svobody po Žižkovo náměstí 

8. května 17.30 – 23.00 

Aksamitova 16.00 – 19.00 (úsek tř. Svobody- Kateřinská)  

Dobrovského 17.30 – 22.30 

Dolní Hejčínská 17.30 – 21.45 (úsek Ladova – Na Střelnici)  

Dolní náměstí 8.00 – 24.00 

Havlíčkova (úsek Krapkova – tř. Svobody), 17.30 – 22.30  

Heydukova 17.30 – 21.15 

Horní náměstí 8.00 – 24.00  

Husova 17.30 – 22.30 

Hynaisova 17.30 – 22.30 

Jablonského 17.30 – 21.15  



 

 

Jiřího z Poděbrad 17.30 – 22.30 

Kateřinská 16.00 – 19.30  

Krapkova 17.30 – 22.00  

Ladova 17.30 – 21.45  

Lazecká 17.30 – 21.45  

Masarykova třída 17.30 – 22.30  

Michalské Stromořadí – 16.00 – 19.00 

Na Střelnici 17.30 – 22.00  

Palackého 17.00 – 22.00 

Riegrova 8.00 – 23.30  

Sokolovská 17.30 – 21.15  

Studentská 17.30 – 22.00  

Tomkova (úsek Ladova – Jarmily Glazarové) 17.30 – 21.30 

Pokračování Tomkovy (spojnice Hejčín – Černovír) – 17.30 – 21.30 

Pottingova 17.30 – 22.00 

tř. Kosmonautů (úsek Wittgensteinova – Jeremenkova ve směru do centra) 17.30 – 22.30 

tř. Svobody (úsek Havlíčkova – 17. listopadu) 17.00 – 22.30  

U Reálky 16.00 – 22.30 

Zámečnická 17.30 – 22.30 

Žižkovo náměstí 17.30 – 22.30 

 

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

a předejdete tak zbytečným nepříjemnostem spojeným s odtahem vašeho vozidla. 

 

MOŽNOSTI VJEZDU A VÝJEZDU Z OMEZENÝCH OBLASTÍ 

Lokalita tř. Spojenců, Kollárovo nám. – Dopravní omezení 17.30 – 22.30. Vjezd a výjezd z této oblasti nebude 

možný od 17.30 do 22.30, poté bude možný výjezd přes ulici Bezručova - tř. Svobody – 17. Listopadu / 

Havlíčkova 



 

 

Lokalita Kavaleristů, Na Bystřičce, Křižíkova, Zeyerova, Nezvalova, Březinova, U Soutoku, Šmeralova, 

Blahoslavova, Jiřího z Poděbrad, U Reálky – Vjezd a výjezd z této oblasti nebude možný od 17.30 – 22.30. 

Příčný přejezd bude umožněn do 18.30 a od 22.00 ulicemi Zeyerova, Hálkova a Vejdovského  

Lokalita Kašparova, Václavkova, Wellnerova, Brožíkova, Lolkova – Výjezd možný po celou dobu závodu přes 

ulice Hynaisova, Wellnerova, Palackého, Litovelská  

 

Lokalita Lazce - Dopravní omezení 17.30 – 22.00, vjezd a výjezd z této oblasti bude možný mimo 17.30 – 21.45 

přes ulici Lazecká ve směru na Chomoutov. Od 22.00 bude možný vjezd / výjezd ulicí Studentská – Na Střelnici / 

Dobrovského  

Lokalita Hejčín - Dolní hejčínská, Štolbova, Mrštíkovo nám., U Mlýnského potoka- vjezd a výjezd z této oblasti 

nebude možný od 17.30 – 21.45. 

Lokalita Černovír, Kláštěrní Hradisko  - vjezd a výjezd z této oblasti v době od 17.30 – 21.15 možný provizorně 

ulicí U Hradiska – Černá cesta, popř. Na vlčinci – Černá cesta 

Lokalita Koželužská, Sokolská, Hanáckého pluku, Zámečnická, Slovenská, U Hradeb – vjezd a výjezd z této 

oblasti nebude možný od 17.30 – 22.30, poté možný výjezd ulicí Sokolská – Legionářská - Hynaisova 

 



 

 

VÝLUKA MHD  

Do cca 18.30 hod. bude zachován provoz všech stávajících linek MHD ve svých trasách a podle platných jízdních 

řádů (pro linky č. 13 a 20 do cca 16.30 hod.). Poté dojde na vybraných linkách k předčasnému ukončení provozu 

nebo ke změně trasy. Zároveň budou zavedeny další linky náhradní dopravy. Informace o změnách v provozu 

budou rovněž vyvěšeny na zastávkách MHD.  

Podrobnější informace budou zveřejněny v dostatečném předstihu na webu www.dpmo.cz nebo na 

www.runczech.com 

 

BEZPLATNÁ DOPRAVNĚ-INFORMAČNÍ LINKA 

Dopravně-informační bezplatná telefonní linka 800 165 102 je k dispozici ve čtvrtek 22. 6. a pátek 23. 6. od 9.00 

do 17.00 a v den závodu v sobotu 24. 6. od 9.00 do 23.00. Informace budou rovněž na www.runczech.com 

 

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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