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Brno, 11. září 2014

Evropský týden mobility v Brně

Ve dnech 16.–22. září 2014 se koná mezinárodní kampaň Evropský týden mobility, jejímž 
cílem je upozornit veřejnost na problematiku nadměrného užívání automobilů ve městech a 
obcích a motivovat ji k využívání ekologicky šetrných způsobů dopravy. Kampaně se 
každoročně účastní na 2000 měst z řady evropských i mimoevropských států. Město Brno 
se do kampaně letos zapojí již po dvanácté a jako každý rok připravilo pestrý program pro 
Brňany všech věkových skupin. 

Kancelář Brno – Zdravé město Magistrátu města Brna připravila ve spolupráci 
s dopravním podnikem, občanskými sdruženími, policií a dalšími organizacemi celkem 16
akcí, které jsou zaměřeny zejména na seznámení s ekologicky šetrnějšími způsoby 
dopravy, podporu pohybu a osvětu z oblasti bezpečnosti v dopravě.

A jaký konkrétní program na návštěvníky čeká? Zájemci se budou moci blíže seznámit 
s dopravními prostředky na alternativní druh pohonu – elektrokoly a elektromobily včetně 
možnosti jejich vyzkoušení. Současně se budou moci dozvědět o carsharingu – sdílení 
vozů, nově s technologií předávání pomocí čipové karty. Tento systém nabízí jedno z 
řešení, jak odlehčit městu od nadbytečných automobilů. 

Na náměstí Svobody Dopravní podnik města Brna, a.s. představí autobus na stlačený 
zemní plyn. Podle náměstka primátora města Brna Roberta Kotziana bude „toto 
alternativní palivo využívat v příštím roce již 100 autobusů městské hromadné 
dopravy, což bude mít pozitivní vliv na kvalitu životního prostředí ve městě Brně“.
Autobusy jsou nejen šetrné k životnímu prostředí, ale zároveň nízkopodlažní. Po nákupu 
těchto vozidel tak bude ze současných 43 % nízkopodlažních autobusů, kterými Dopravní 
podnik města Brna disponuje, nízkopodlažních již 67 %.

Program je přizpůsoben i milovníkům pohybu. Právě pohyb „na vlastní pohon“ je od 
pradávna tím nejpřirozenějším zdrojem lidské mobility. Odborníci z Centra sportovních aktivit 
VUT v Brně zájemce seznámí s Nordic Walkingem, jízdou na raftu, pálavě a kánoi, správnou 
technikou běhu a jízdy na kole v terénu a dalšími aktivitami. Pro vyznavače inline bruslení 
je připravena tradiční jízda městem, tentokrát směrem k Černovické terase, která přináší 
příležitost projet se po silnicích, kde se za normálních okolností bruslaři nesmějí pohybovat. 

V rámci zvyšování osvěty bezpečnosti v dopravě je pro děti připraveno dětské dopravní 
hřiště v parku Lužánky a cyklistický závod s úkoly z dopravní výchovy. Na cyklostezce 
u řeky Svratky bude probíhat preventivní akce zaměřená na kontrolu technického stavu 
a povinné výbavy jízdních kol včetně motivace veřejnosti k používání ochranných pomůcek 
při sportu a ohleduplnosti při pohybu na cyklostezce. Připravena je rovněž beseda pro 
seniory o bezpečné chůzi a jízdě na kole v prostředí města.
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Zájemci o veřejnou dopravu jistě ocení možnost prohlídky zázemí Centrálního dispečinku 
Integrovaného dopravního systému JMK, místa, odkud je řízena doprava v celém regionu.

Na brněnském Velodromu je pro širokou veřejnost připraven celodenní program, 
na kterém budou návštěvníci moci zhlédnout závody historických kol a vyzkoušet jízdu na 
vysokém kole, jednokolce či replice malé drezíny.

Podrobný program Evropského týdne mobility naleznete na webových stránkách 
www.zdravemesto.brno.cz.
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V tiskovém servisu na www.brno.cz naleznete aktuální tiskové zprávy, plán akcí, 
fotogalerii, audio- a videomédia a soubory ke stažení.




