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                          Souhrnná zpráva

Kancelář Brno-Zdravé město, Magistrát města Brna

Evropský týden mobility, který je organizován v rámci 
projektů Evropské komise a jehož hlavním koordinátorem 
v České republice je Ministerstvo životního prostředí, se 
konal ve dnech 16. – 22. září. Kampaň určená občanům 
měst a obcí si klade za cíl upozornit na problémy se stále 
narůstající automobilovou dopravou a jejím negativním
vlivem na zdraví a život obyvatel, a to zejména v podobě 
znečištěného ovzduší a nadměrné hlučnosti. Tématem 
letošního roku byla „Alternativní doprava“, jejímž cílem je 
propagace  udržitelné dopravy, ať už je to chůze, jízda na kole či používání veřejné dopravy. 
Tyto způsoby mají řadu pozitivních účinků na kvalitu životního prostředí, zdraví, ale šetří 
i využívání energetických zdrojů.

Město Brno se ke kampani oficiálně připojilo podpisem charty Evropského týdne mobility, 
kterou se zavázalo nejen k uspořádání celotýdenních akcí, ale rovněž k přijetí nových 
praktických trvalých opatření, která napomohou k postupnému přechodu od používání osobních 
aut k příznivějším formám dopravy ve vztahu k životnímu prostředí. Letošního ročníku 
Evropského týdne mobility se v Brně účastnilo  přes 3100 návštěvníků. Celkově se na projektu 
podílí více než 30 států  a za Českou republiku se do něj v roce 2011 zapojilo na 60 obcí a měst.

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY V BRNĚ

Kancelář Brno-Zdravé město připravila pro letošní ročník kampaně řadu akcí ve spolupráci  jak 
s významnými institucemi zabývajícími se problematikou dopravy, tak dalšími organizacemi 
jako jsou školy, sdružení, knihovny a podobě.

Ústřední akcí v rámci Evropského týdne mobility byla  
„Brněnská jízda bez aut“ na Moravském náměstí, jejímž 
účelem bylo představit veřejnosti možnosti alternativní 
dopravy. Pro návštěvníky byla připravena stanoviště, kde 
byly prezentovány kola, koloběžky, brusle, elektrokola,
elektroskútry atd. Hlavní částí akce byla jízda na in-line 
bruslích centrem města, která byla dlouhá přibližně 10 
kilometrů. Slavnostní zahájení jízdy proběhlo za účasti
1. náměstka primátora města Brna Roberta Kotziana

a náměstkyně Jany Bohuňovské. Samotné jízdy se účastnilo téměř 200 bruslařů a cyklistů. 
Připraven byl i dětský program, škola bruslení, soutěž „Kilometry bez aut“, možnost 
vyzkoušení jízdy na některém z výše uvedených strojů a taktéž na jedné z největších 
maxikoloběžek v České republice. Celkem se „Brněnské jízdy bez aut“ účastnilo přes 
500 návštěvníků. 

Významnou akcí letošního ročníku Evropského týdne 
mobility byl „DEN CIVITAS“. Na podporu a zkvalitnění 
veřejné dopravy v Brně je zaměřen mezinárodní projekt 
CIVITAS ELAN – Trvale udržitelný rozvoj v oblasti 
dopravy, který je spolufinancován  z fondů Evropské unie.
Město Brno jej společně s partnerem projektu Dopravním 



podnikem města Brna představilo právě při DNI CIVITAS. Na akci bylo slavnostně otevřeno 
Integrované centrum mobility na Joštově ulici, které má za cíl poskytovat veřejnosti 
informace  o dopravě a dopravním systému. Otevření centra zahájil 1. náměstek primátora 
města Brna  Robert Kotzian, náměstek primátora Ladislav Macek, generální ředitel  Dopravního 
podniku města Brna, a.s.  Miloš Havránek a ředitelka Turistického informačního centra města 
Brna Petra Kačírková. Cestujícím MHD byla na Joštově ulici jako součást programu podávána  
ranní káva a denní tisk. Jak se dá cestovat „Bez bariér městskou dopravou“ se návštěvníci 
dozvěděli v přistaveném minibuse. Probíhala zde ukázka fungování vysílače pro nevidomé 
a služby DP asistent. Došlo také k vyhlášení výsledků letní fotografické soutěže s CIVITASem. 
Akce DEN CIVITAS se účastnilo přibližně 500 návštěvníků.

Odbor dopravy Magistrátu města Brna uspořádal v rámci letošního ročníku Evropského 
týdne mobility tři zajímavé akce pro veřejnost za účelem propagace ekologické elektrické 
dopravy. Při  „Dni otevřených dveří ve vozovně Komín“ si zájemci mohli prohlédnout 
vozovnu MHD v rámci 2. Evropského dne trolejbusů a vyslechnout si odborný výklad 
o vozovně. Celkem se této akce účastnilo téměř 800 návštěvníků. Ve vozovně Komín taktéž 
probíhala fotografická soutěž na téma „Můj trolejbus – moje město.“ Cílem této soutěže byla 
propagace mezinárodního projektu TROLLEY a veřejné elektrické dopravy. Z celkového počtu 
58 fotografií byly vybrány 4 nejlepší snímky, které ocenil 1. náměstek primátora města Brna 
Robert Kotzian dne 10. 10. 2011. Vítězná fotografie postoupila do mezinárodního kola soutěže 
v Salzburku. Další akcí byla „Výstava historického trolejbusu“ na Brandlově ulici.

„Pěšky za hudbou“ je název pro tradiční promenádní koncert, uspořádaný Veřejnou zelení 
města Brna a.s.,  který se uskutečnil při příležitosti Evropského týdne mobility na kolonádě 
v Denisových sadech. K poslechu hrála kapela Silvanka. Koncert měl velký úspěch, o čemž 
svědčí i počet více než 300 návštěvníků. 

Centrum AMAVET – Junior Brno představilo akci s názvem „Bezpečně na hřišti i na silnici 
aneb nestaň se přízrakem (vidět a být viděn)“. Akce byla zajímavá tím, že byla spojena 
prevence úrazů a nehodovosti s dopravní výchovou. Děti se zúčastnily přednášky o reflexních 
prvcích, které si měly možnost také prakticky vyzkoušet. Součástí programu byla výuka 
dopravní výchovy zaměřená na bezpečný pohyb chodců a cyklistů s důrazem na hlavní 
myšlenku akce „vidět a být viděn.“

Ti, kteří měli zájem prohlédnout si Centrální dispečink Integrovaného dopravního systému 
JMK, měli jedinečnou možnost na akci „Den s integrovaným dopravním systémem JMK“, 
kterou pořádala organizace KORDIS JMK. Účastníci se seznámili s provozem a funkčností 
integrovaného systému a tím, jak je řízena veřejná doprava v Brně a Jihomoravském kraji.

Další akce pořádaná v rámci Evropského týdne mobility nesla název „Bezpečně po dvou,“
jejímž organizátorem bylo Centrum dopravního výzkumu. Účelem této akce bylo  upozornit 
zejména na to, jak nebezpečná je chůze pod vlivem alkoholu v souvislosti s dopravou.
K animaci změněného vnímání chůze pod vlivem alkoholu byly využity tzv. alkobrýle, které 
simulují především změnu prostorového vnímání pod vlivem alkoholu. V rámci aktivity byly 
rozdávány propagační materiály zaměřené na retroreflexní prvky podporující bezpečnou chůzi 
nejen ve večerních hodinách, ale i ve dne. 

Pro letošní rok byla nově zařazena i problematika bezbariérovosti. Občanské sdružení Bezmezí 
uspořádalo diskusi s názvem „Neviditelné bariéry“. O zkušenost, s jakými překážkami se ve 
městě musejí potýkat zdravotně postižení lidé, se podělila nevidomá účastnice. Návštěvníkům 
byly ukázány pomůcky a simulační brýle, pomocí kterých můžeme zjistit, jaké to je žít 
s různými typy zrakového postižení a rovněž mohli klást dotazy odborníkovi, který se tomuto 
tématu věnuje.



Před pobočkou knihovny Jiřího Mahena v Králově Poli se uskutečnila akce s názvem 
„Malování na chodníku“, které se účastnilo 130 dětí ve věku do 15 let. Děti měli za úkol       
namalovat obrázek  s tematikou MHD a byla pro ně připravena i dopravní soutěž.

Evropský týden mobility uzavírala akce „Změříme Slatinu 
pěšky.“ Realizátorem této akce byla ZŠ a MŠ Jihomoravské 
nám. 2. Jednalo se o zábavnou akci na podporu pěší chůze, 
aneb kolik kroků se ujde podél linky trolejbusu č. 33 od první 
do poslední zastávky ve Slatině. Této akce se zúčastnilo 263 
žáků ze základní školy. V měřeném úseku má Slatina asi 2500 
kroků, tudíž chodci ušli celkem 329 647 kroků. 

Trvalá opatření vedoucí k udržitelné dopravě v Brně pro rok 2011:

- Otevření Integrovaného centra mobility pro komplexní informovanost veřejnosti o hromadné   
dopravě ve městě i v regionu na ulici Joštova.

-  Rekonstrukce ulic Česká a Joštova vedoucí k rozšíření stávající pěší zóny v centru města.

- Vytvoření bezbariérových přístupů v dopravních uzlech Česká a Komenského náměstí. 
Z celkového počtu 315 tramvajových nástupišť je v současné době 189 bezbariérových.

- Rozšíření opatření zajišťující přednostní jízdu vozidel MHD světelně řízenými křižovatkami.

- V rámci evropského projektu TROLLEY byla zpracována dokumentace na výstavbu
přestupního terminálu mezi železnicí a trolejbusovými a autobusovými městskými
a příměstskými linkami ve Starém Lískovci.

-  V návaznosti na zpracovaný „Generel pěší dopravy na území města Brna“ je připravována 
realizace první zcela bezbariérové trasy z centra města po ulici Kounicově k budově 
Magistrátu města Brna.

- Rozšíření služby DP asistent týkající se osobní pomoci okruhu potřebným zákazníkům
při cestování brněnskou veřejnou dopravou o služby rodinám s více dětmi.

- Zřízení vyhrazeného jízdního pruhu v protisměru na úseku komunikace Moravské

    náměstí – Koliště v ulici Kounicova

- V návaznosti na revitalizaci Cacovického ostrova se uskutečnila výměna dopravních značek 
umožňující vjezd cyklistů do této oblasti.

PROPAGACE ZAJIŠŤOVANÁ KANCELÁŘÍ BRNO – ZDRAVÉ MĚSTO

 Dne 15. září 2011 byla kampaň Evropský 
týden mobility představena novinářům na 
tiskové konferenci města Brna za účasti 
náměstkyně primátora města Brna Jany 
Bohuňovské.



 V průběhu srpna a září Kancelář Brno-Zdravé město vydala a zajistila širokou distribuci 
8000 ks brožurek s programem ETM

 Kancelář Brno-Zdravé město ve spolupráci s Projektem Civitas ELAN vyrobila 600
kusů upoutávkových letáků, které na kampaň upozorňovaly v prostředcích MHD.

 Informace o Evropském týdnu mobility se dostaly do každé brněnské domácnosti 
prostřednictvím časopisu METROPOLITAN.

 Upoutávkový leták byl uveřejněn v časopise ŠALINA, který je v nákladu 50 000 kusů
volně k dispozici v prostředcích městské hromadné dopravy a na prodejních místech 
jízdních dokladů DPMB. Evropský týden mobility byl také inzerován v Kam v Brně... 
a Program Brněnsko.

 Upoutávky ke kampani byly vysílány v Rádiu Krokodýl.

 Podrobné informace o Evropském týdnu mobility v Brně byly dostupné  na: www.brno.cz
a www.zdravemesto.brno.cz a na řadě dalších informačních serverů.

 Aktivity Brna byly propagovány také na stránkách Ministerstva životního prostředí ČR 
www.mzp.cz  a Národní sítě Zdravých měst ČR www.nszm.cz .

 Program brněnského ETM byl prezentován i na mezinárodním webu
www.mobilityweek.eu. Tento web je významným prostředkem k mezinárodní 
propagaci  zúčastněných měst a současně k jejich vzájemné inspiraci.

 K průběhu kampaně byl pořízen videozáznam.

Kontakt:
Mgr. Ivana Draholová
vedoucí Kanceláře Brno-Zdravé město
Magistrát města Brna
tel.: 542 173 075
fax: 542 173 517
e-mail: zdrave-mesto@brno.cz

Více informací naleznete na www.zdravemesto.brno.cz




