
Evropský týden mobility 2009 v Brně
Kancelář Brno–Zdravé město Magistrátu města Brna

INFOSTÁNEK EVROPSKÉHO TÝDNE MOBILITY
Termín: 16. – 22. září 2009, 15:00 – 17:00
Místo konání: ulice Česká, „Pod hodinami“
Organizátor: Magistrát města Brna
Kontakt: Jitka Uhlířová, tel. 542 17 35 16, uhlirova.jitka@brno.cz
www.brno.cz

Zajímavé informace o plánovaných i realizovaných projektech v oblasti udržitelné dopravy 
v městě Brně.

16. 9. – pěší doprava
17. 9. – bezbariérová doprava – Odbor zdraví
18. 9. – cyklistická doprava
19. 9. – Den Civitas – Odbor územního plánování a rozvoje města
21. 9. – statická doprava
22. 9. – Integrovaný dopravní systém JMK – KORDIS JMK, spol. s.r.o.

VÝSTAVA PRIMA KLIMA
Termín: 16. – 22. září 2009
Místo konání: vestibul  Magistrátu města Brna, Kounicova 67
Organizátor: ČSOP Veronica Brno
Kontakt: Hana Chalupská, tel.: 542 42 27 57, hana.chalupska@veronica.cz,
www.veronica.cz

Výstava na dvanácti panelech vysvětluje podstatu skleníkového efektu a popisuje jeho vliv 
na obyvatele planety Země. Současně představuje jednotlivé oblasti, kde můžeme všichni 
přispět ke snížení koncentrace skleníkových plynů v atmosféře: dopravu, využívání energie,
zemědělství či nakládání s odpadem.

BRŇÁCI NA STEZCE
Termín: 16. – 22. září 2009
Místo konání: Cyklostezka Brno – Vídeň
Organizátor: Nadace Partnerství 
Kontakt: Luboš Kala, tel.: 515 90 31 19, lubos.kala@nap.cz
www.nadacepartnerstvi.cz

Automatické sčítání cyklistů, in–line bruslařů a pěších se uskuteční na nejoblíbenější brněnské 
cyklostezce podél Svratky, která tvoří začátek stezky Brno – Vídeň. Automatický monitoring na 
stezce poskytne velmi zajímavé a důležité údaje pro další využití při údržbě a inovaci stezek, tj. 
nejen kolik obyvatel cyklostezku využívá, ale i kde jsou nejvhodnější místa pro instalaci 
odpočívadel či informačních panelů nebo kdy je nevhodnější doba pro údržbu. Aktuální údaje o 
průchodech budou dostupné online na webových stránkách organizátora.



DOPRAVA DOLEVA
Termín: 16. – 22. září 2009
Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena, pobočka Bystrc, Vondrákova 15
Organizátor: Knihovna Jiřího Mahena, pobočka Bystrc
Kontakt: Libuše Pelánová, pobočka Bystc, tel. 546 22 17 26
www.kjm.cz

Znalostní soutěž pro všechny děti, zejména však malé čtenáře knihovny, zaměřená na dopravní 
prostředky. Odměnou za správné odpovědi jim budou drobné dárečky.

VÝSTAVA KROK ZA KROKEM BEZ NEHOD
Termín: 16. září 2009, od 13:00
Místo konání: nám. Svobody
Organizátor: HBH Projekt
Kontakt: Jitka Heinrichová, 544 52 05 62, j.heinrichova@hbh.cz
www.hbh.cz

Slavnostní křest tramvaje vyzdobené obrázky žáků ZŠ zakončí jarní soutěž „Krok za krokem 
bez úrazu“. Výsledky soutěže zaměřené na problematiku dopravy v Brně ukázaly, co dětem 
v dopravě ve městě vadí a co si přejí, aby se změnilo. Vybraný vítězný návrh, který zachycuje
přání dětí, aby řidiči byli ohleduplnější vůči cyklistům, bude propagován umístěním na tramvaj 
zvenku a řada dětí i dospělých jej tak bude moci vidět projíždět v ulicích města Brna.

JAK ZASTAVIT NA INLINE BRUSLÍCH?
Termín: 16. září 2009, 17:00 – 18:00
Místo konání: zastávka Komárov, konečná stanice tramvajové linky 9 a 12
Organizátor: Chodec.com
Kontakt: Daniel Kotas, tel. 777 64 64 35, rezervace nutná
www.chodec.com

Hodinová lekce pro všechny věkové skupiny zaměřená na různé techniky brzdění a přejíždění 
nerovností na inline bruslích.

MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU NA TÉMA CYKLODOPRAVA
Termín: 17. září 2009, 10:00 – 18:00
Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena, pobočka Královo pole, Palackého tř. 164
Organizátor: Knihovna Jiřího Mahena, pobočka Královo pole
Kontakt: Martina Bartáková, tel. 549 25 92 34
www.kjm.cz

Výtvarný den pro děti na téma cyklodoprava. Akce se koná za každého počasí ve venkovních 
zastřešených prostorách vedle knihovny.

CHCEME JEZDIT BEZPEČNĚ ANEB BARIÉRY V DOPRAVĚ Z HLEDISKA 
SMYSLOVÉHO POSTIŽENÍ
Termín: 17. září 2009, od 16:30
Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena, Kobližná 4, hudební klubovna
Organizátor: Knihovna Jiřího Mahena ve spolupráci s Klubem přátel červenobílé hole o.s
Kontakt: Kateřina Pospíšilová, tel.: 542 53 21 02, public@kjm.cz
www.kjm.cz, www.klubpratel.wz.cz



Beseda pro veřejnost o problematice dopravy zrakově a sluchově postižených občanů a jejich 
zkušenostech s cestováním. Součástí besedy bude i srovnání současnosti s minulostí, aneb kolik 
se toho na poli dopravy zrakově a sluchově postižených v uplynulých letech změnilo.

TRAMVAJE, ŠALINKY, VLÁČKY A MAŠINKY
Termín: 17. září 2009, 13:00 – 18:00
Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena, pobočka Lesná, Haškova 4
Organizátor: Knihovna Jiřího Mahena
Kontakt: Kateřina Pospíšilová, tel.: 542 532 102, public@kjm.cz
www.kjm.cz

Výtvarná dílna pro děti ve věku 6 – 12 let, jejímž námětem je městská hromadná doprava.

BEZPEČNĚ NA KOLE I BRUSLÍCH
Termín: 17. – 18. září 2009, 13.00 – 18.00
Místo konání: cyklostezka Avion Shopping Park
Organizátor:  Centrum dopravního výzkumu v.v.i. ve spolupráci s ČČK
Kontakt: Iva Provalilová, tel. 549 42 93 87, iva.provalilova@cdv.cz
www.cdv.cz, www.dopravnialarm.cz

Jízda na vyznačené dráze, při které si účastníci vyzkoušejí, zda jejich dovednosti na kole 
a bruslích jsou pro bezpečnou jízdu dostačující. Seznámí se s novinkami v oblasti pasivní 
bezpečnosti při sportování a prověří své znalosti z poskytnutí první pomoci, především při 
poraněních vzniklých následkem pádu na bruslích či pádu z kola.

S BÍLOU HOLÍ KAMKOLI ANEB JAK NABÍDNOUT POMOC KDYKOLI 
A KDEKOLI
Termín: 18. září 2009, 9:30 – 12:00
Místo konání: TyfloCentrum Brno o.p.s., Chaloupkova 7
Organizátor: TyfloCentrum Brno o.p.s.
Kontakt: Tereza Kozderová, tel. 541 21 47 00, kozderova@tyflocentrumbrno.cz, rezervace 
nutná
www.centrumpronevidome.cz

Zajímavá možnost pro děti vyzkoušet si, jak rozdílná je cesta zrakově postižených od té, kterou 
mohou sledovat svýma očima. Svěří se do rukou průvodce, který jim na malou chvíli nahradí 
oči, a nahlédnout tak do světa zrakově postižených.

ŠKOLA INLINE BRUSLENÍ PRO VŠECHNY
Termín: 18. září 2009, 16:00 – 20:00
Místo konání: Inline centrum Brno–Komárov, Hněvkovského 26
Organizátor: Sportovní klub Black Ice, SkolaBrusleni.cz
Kontakt: Jiří Procházka, tel. 777 08 44 49, info@skolabrusleni.cz
www.brno–inline.cz, www.skolabrusleni.cz

Odpolední výuka inline bruslení se spoustou soutěží pro děti i dospělé, zaměřená především 
na odnaučení špatných návyků, které často vedou ke zraněním. Na závěr výuky se uskuteční 
diskotéka na inline bruslích.



ŠALINĚNÍ
Termín: 18. září, 13:30 – 17:00
Místo konání: město Brno, sraz: vestibul nádraží Královo pole
Organizátor: Sdružení přátel J. Foglara
Kontakt: Vladimír Schmid, tel. 774 22 15 36, registrace nutná na webových stránkách 
organizátora
www.kluby.adam.cz/spjf/salineni, www.idsjmk.cz

Celoměstský závod veřejnou dopravou, jehož cílem je zisk maximálního počtu bodů za projeté 
linky IDS JMK v Brně a blízkém okolí.

CITY BEACH BIKE RIDE
Termín: 18. září 2009, od 18:00
Místo konání: City Beach, ul. Holandská, Brno
Organizátor: City Beach
Kontakt: Pavel Trčala, tel. 737 44 98 18, pavel@trcala.com
www.citybeach.cz

Bohatý program pro všechny Brňany, jehož součástí bude prezentace zkušeností s dojížděním 
na kole v Holandsku a jiných evropských státech či diskuze všech zúčastněných na téma: 
„Na kole proti smogu i stresu“. Účastníci si rovněž budou moci vyzkoušet neobvyklou jízdu
na dvoustopém osobním elektrickém dopravním prostředku s intuitivním řízením – Segway.
Program zakončí cyklistická vyjížďka směrem k Modřicím se startem na ulici Holandská.

DEN CIVITAS
Termín: 19. září 2009, 13:00 – 17:00
Místo konání: informační stánek, křižovatka ulic Joštova, Česká
Organizátor: Odbor územního plánování a rozvoje, Magistrát města Brna
Kontakt: Lucie Humplíková, tel. 532 17 42 96, humplikova.lucie@brno.cz
www.brno.cz

Představení projektu Civitas Elan v Brně zaměřeného na zlepšování kvality služeb veřejné 
dopravy. V rámci programu se uskuteční vyhlášení výsledků letní fotografické soutěže a předání 
cen vítězům. Současně bude představen nový systém jízdenkových automatů a přítomní si 
budou moci vyzkoušet předváděcí jízdu novým minibusem, který bude využíván zejména 
k dopravě osob se zdravotním postižením či na méně vytížených tratích.

BRNO–INLINE
Termín: 19. září 2009, sraz: 17:00, odjezd: 17:30
Místo konání: start NC Královo Pole – přes Nové sady a zpět
Organizátor: Sportovní klub Black Ice
Kontakt: Jiří Procházka, tel. 777 08 44 49, info@skolabrusleni.cz
www.brno–inline.cz

Inlinová jízda městem Brnem je ojedinělou příležitostí prohlédnout si město ze silnic běžně 
dostupných jen autům. Pro účastníky je připraven zábavný doprovodný program.



VELKÁ VÝZVA PRO BRŇANY
Termín: 19. – 20. září 2009, 8:00 – 18:00
Místo konání: nám. Svobody
Organizátor: Hnutí Duha
Kontakt: Petr Dobrý, tel. 725 79 61 36, petr.dobry@hnutiduha.cz
www.hnutiduha.cz

Informační stánek, kde se návštěvníci dozví vše o moderních ekologických řešeních, jako je 
zateplování domů, čistá energie, pohodlná veřejná doprava, místní potraviny nebo snadná 
recyklace. Součástí akce je možnost vyzkoušet si jízdu na pohodlných elektrokolech, vhodných 
k jízdě po městě i v terénu, pro ty, kteří nemají v oblibě strmé a táhlé kopce či pro ty, kdo mají 
zdravotní problémy.

DO KOSTELA NA KOLE
Termín: 20. září 2009
Organizátor: Ekologická sekce České křesťanské akademie a Komise pro otázky ŽP při 

Synodní radě Českobratrské církve evangelické
Kontakt: Marek Drápal, 481 12 08 77, marek@drapal.org
www.dokostelanakole.cz

Brňané se budou moci zapojit do celorepublikové akce Do kostela na kole, jejímž smyslem je
propagovat cyklistickou dopravu, šetrnou k životnímu prostředí. Iniciativa reaguje na strmý 
nárůst automobilové dopravy v církevním prostředí v posledních letech. Jejím cílem je 
upozornit na fakt, že jízda na kole je nejen šetrnější k životnímu prostředí, ale na kratší 
vzdálenosti i rychlejší způsob dopravy než autem. Účastníci, kteří individuálně tento den při 
cestě do kostela nechají auto doma a pojedou na kole, se zaregistrují na webových stránkách
organizátora.

NORDIC WALKING KURZ
Termín: 21. září 2009. 17:00 – 18:30
Místo konání: lesopark Pisárky,sraz před muzeem Anthropos
Organizátor: Chodec.com
Kontakt: Daniel Kotas, tel. 777 64 64 35, rezervace nutná
www.chodec.com

Lekce správné techniky chůze s holemi – Nordic walking s možností zapůjčení speciálních holí.
Během ní se účastníci seznámí s původem severské chůze, správnou technikou a jejími přínosy 
pro zdraví. Současně získají inspiraci a typy na vycházky.

PREVENCE DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI
Termín: 21. září 2009, od 14:00
Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena, pobočka Bohunice – Lány 3
Organizátor: Knihovna Jiřího Mahena, pobočka Bohunice
Kontakt: Kateřina Pospíšilová, tel.: 542 53 21 02, public@kjm.cz
www.kjm.cz

Beseda pro žáky druhého stupně ZŠ Arménská v Brně–Bohunicích o dopravních předpisech pro 
chodce i cyklisty, o možnostech, jak se vyhnout dopravním nehodám apod.



CARSHARING
Termín: 21. září 2009, 17:00 – 19:00
Místo konání: Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, přednáškový sál
Organizátor: Autonapůl o.s. a Centrum pro rodinu a sociální péči
Kontakt: Stanislav Kutáček, tel. 736 64 33 94, hlinomaz@hotmail.com
http://autonapul.hornimlyn.cz, www.crsp.cz

Přednáška o sdílení aut jako možnosti využívat automobil, aniž byste jej museli vlastnit či se 
starat o jeho údržbu. Carsharing je vhodný pro všechny, kteří auto nepotřebují často. V takovém 
případě si nemusí kupovat vlastní auto, ale mohou ho s ostatními sdílet. Používání auta je tak 
vyjde levněji než kdyby jej zakoupili, platí totiž jen za jeho použití – podobně jako třeba 
za telefon. V rámci přednášky bude též možné spočítat si, kolik Vás stojí provoz vlastního auta
a zda by pro Vás možnost sdílet auto byla opravdu ekonomicky výhodnější.

Kontakt:

Mgr. Ivana Draholová
vedoucí Kanceláře Brno–Zdravé město
Magistrát města Brna
tel.: 542 173 075
e–mail: zdrave–mesto@brno.cz
www.zdravemesto.brno.cz


