
Volkswagen Maraton Praha
13. května 2012

Informace pro obyvatele Prahy 1
Přehled dopravních opatření v den závodu
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Volkswagen Maraton v ulicích vaší čtvrti

V neděli 13. května zaplní ulice Prahy běžci z celého světa, aby si nejen za-
soutěžili, ale aby se také proběhli krásným městem. Každý rok od závodní-
ků slyšíme, jak je Praha okouzlující a jak se jim tu líbilo. Závod a Praha jim 
navždy zůstanou v srdci a rádi se do Prahy vracejí. Jako běžci i jako turisté. 
 
Víme, že den závodu pro vás není jen sváteční událostí, ale jsou to také 
drobné nepříjemnosti spojené s  dopravními omezeními. Vážíme si vaší 
tolerantnosti a předem vám děkujeme. Zároveň vás srdečně zveme na zá-
vod, rádi vás uvidíme podél trati.
 

Pořadatelé Volkswagen Maratonu Praha

•	 Běžecký	závod	světové	extratřídy
•	 9	000	běžců	z	více	než	89	zemí
•	 Elitní	světoví	atleti
•	 Známé	osobnosti,	např.	Pavel	

Nedvěd, Jan Pirk, Michael Viewegh
•	 Marathon	Music	Festival	Óčko,	více	

než	30	kapel	a	tanečníků	podél	trati
•	 Skvělá	atmosféra,	jedinečný	zážitek

Volkswagen Maraton 
patří mezi elitní běžecké 
závody oceněné zlatou 
známkou Mezinárodní 
atletické federace.
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Předem se omlouváme za dopravní komplikace spojené s konáním Volks-
wagen Maratonu. Na dalších stránkách uvádíme dopravní omezení v oblasti 
Prahy 1 a doporučení, jak se v oblasti dopravovat. Od pondělí 7. 5. je vám 
rovněž k dispozici bezplatná informační linka 800 165 102 a v den závo-
du je ještě k dispozici bezplatná informační linka 800 100 991.

 Volkswagen Maraton Praha 13. 5. 2012

©	Žaket,	2012

Mapa závodu
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Omezení parkování v ulicích Prahy 1
od soboty 12. 5. do neděle 13. 5. 2012

Vozidla zaparkovaná v níže uvedených lokalitách budou z důvodu bezpečnosti závodu 
odtažena. Prosíme, přeparkujte své vozidlo a předejděte tak zbytečný nepříjemnostem 
spojených s odtahem.

Lokality s omezením parkování
Pařížská, Na Příkopě, Dlouhá, Staroměstské náměstí, Revoluční, Celetná, Národní, 
Kosárkovo nábřeží, Králodvorská, Ovocný trh, Hradební, U Plovárny, Na Františku, 
Mostecká, Malostranské náměstí. 
nám. J. Palacha – vpravo ve směru ke Karlovu mostu v celé délce Palachova náměstí 
a v úseku Mánesův most – Křižovnická
Křížovnická	–	vpravo	ve	směru	ke	Karlovu	mostu	v úseku	50	m	před	Veleslavínovou	ulicí
Smetanovo nábř. – vpravo ve směru ke Karlovu mostu v úseku Národní – Anenská 
Valdštejnská, Valdštejnské náměstí – průjezdná vozovka – oboustranně v celé délce
Tomášská – oboustranně v celé délce
nábř. E. Beneše – podjezd pod Čechovým mostem – vpravo po celé délce
nábř. kpt. Jaroše – podjezd pod Štefánikovým mostem – vpravo v celé délce
Václavské náměstí – dolní část

Jak postupovat v případě, že Vaše vozidlo bylo odtaženo

Věříme, že takováto situace nenastane. Pokud by k odtahu došlo na internetové stránce  
http://sshmp.cz/odtahy/vyhledávač-odtažených-vozidel zjistíte po  zadání vaší registrační 
značky na jakém odtahovém parkovišti se vaše auto nachází. Případně zavolejte na telefoní 
číslo Městské policie Praha linka 156.

Následně navštivte odtahové parkoviště a dále postupujte podle pokynů pracovníků 
Správy	služeb	hl.	m.	Prahy.
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Možnosti vjezdu a výjezdu z oblasti Prahy 1

Časově omezený příjezd vozidel do centra po dobu závodu
Čechův most	–	otevřena	do	8:45	a	po	9:20	hod.
Revoluční	–	otevřena	do	9:15	a	po	10:20	hod.
Národní	–	otevřena	do	9:15	a	po	11:30	hod.
Oblast Petrského náměstí od ulice Na Florenci – po dobu závodu obousměrný provoz
Petrského náměstí	(celá	oblast)	–	z	ulice	Na	Florenci	bude	do této	oblasti	vjezd	neomezený.
k nemocnici Na Františku	–	přes	ulice:	Dlouhá,	Kozí,	Vězeňská,	Elišky	Krásnohorské,	Bílko-
va, Dušní.

Časově omezený výjezd vozidel z centra po dobu závodu
Revoluční – bude možný po celou dobu závodu.
Divadelní, Konviktská, Betlémské náměstí, Jilská, Zlatá, Husova, Mariánské náměstí, 
Platnéřská, Kaprova –	otevřena	do	8:55	a	po	9:30	hod.
Kaprova, 17. listopadu, Břehová, Dvořákovo nábřeží, Čechův most –	otevřena	do	9:30	
a	po	9:50	hod.	(Dojde	k zavedení	obousměrného	provozu	v	ulici	Dvořákovo	nábřeží	v	úseku	
náměstí	Currieových	–	Břehová.)
Kaprova, Křižovnická, Smetanovo nábřeží –	otevřeny	od	9:30	do	10:10	hod.	a	po	14:30	hod.
Dlouhá, Masná, Rybná –	otevřeny	do	9:25	a	po	10:30	hod.

Příčné přejezdy
Přejet ve výjimečných případech je možné POUZE NA POKYN Policie ČR v mezerách mezi 
běžci.

Ulici Pařížskou je možné přejet v křižovatce Široká	od	9:00	do	16:00

Ulici Revoluční je možné přejet z ulice Dlouhá do Revoluční,	 od	 9:15	 do	 10:30,	 dále	
na Štefánikův most nebo do ulice Lannova, Nové mlýny, nábř. a magistrála – možné 
po celou dobu závodu. 

Masarykovo nábřeží je možné přejet z ulice Resslova na Jiráskův most v	době	od	9:40	
do	11:40.

Ulici Národní je možné přejet z Voršilské ulice do ulice Karoliny Světlé od	9:30	do	11:30

Ulici Národní je možné přejet z Jungmannovy ulice do ulice Perlová od	9:30	do	11:30

Ulici Revoluční je možné přejet ze Soukenické ulice do ulice Dlouhá od	9:15	do	10:30
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Bezplatná dopravně-informační linka
800 165 102

K  dispozici Vám také bude bezplatná dopravně-informační linka 800 165 102. Linka 
bude	v provozu	od	pondělí	7.	5.	do	soboty	12. 5.	od 9:00	do	18:00	hod.	a	v neděli	13. 5.	
od 8:00	do	16:00	hod.	V neděli	13.	5.	od	8:00	do	16:00	je	k	dispozici	také	druhá	bezplatná	
dopravně-informační linka:

800 100 991
Podrobné informace o dopravní situaci v den závodu najdete také na stránkách www.pim.cz.

 Příčný přejezd 13. 5. 2012

©	Žaket,	2012

  9:40 do 11:40
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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, www.pim.cz a na info-
lince Dopravního podniku hl. m. Prahy – tel. číslo 296 191 817.

Úplné uzavírky ulic v neděli 13. 5. 2012

Dopravu	řídí	Policie	ČR	ve	spolupráci	s	Městskou	policií	Praha.	Od	8:30	do	17:00	bude	po-
stupně po trase závodu uzavírat ulice a křižovatky.

Pařížská: 8:30	–	17:15
Dvořákovo nábřeží:	v	úseku	nám.	Curieových	po	nábř.	Ludvíka	Svobody:	9:00	–	16:00
Čechův most:	8:45	–	9:20
Klárov:	8:50	–	9:40
Tomášská:	8:30	–	9:45
Valdštejnská:	8:30	–	9:45
Mostecká:	8:45	–	9:45
Karlův most:	8:45	–	9:45
Křížovnická:	9:00	–	9:40	a	10:00	-	14:45
Mánesův most:	8:30	–	15:00
Kosárovo nábřeží:	8:30	–	15:00
Most Legií:	10:00	–	14:30
Smetanovo nábřeží:	10:00	–	14:45	
Těšnovský tunel, Nábřeží Ludvíka Svobody: 9:15	–	15:50
Na Příkopě, 28. října, Národní, Masarykovo nábřeží:	9:15	–	11:45
Jiráskovo náměstí:	9:15	–	11:45
Masarykovo nábř.:	9:30	–	11:40
náměstí Curieových:	9:00	–	16:00
Celetná:	9:00	–	11:15
Ovocný trh, Železná:	9:25	–	11:20
Králodvorská:	9:15	-	10:20
Revoluční:	9:15	–	10:20
17. listopadu:	8:30	–	9:50
Václavské náměstí:	6:00	–	17:00



Pořadatelé a závodníci děkují obyvatelům Prahy. 


