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Souhrnná zpráva
Kancelář Brno-Zdravé město, Magistrát města Brna

Ve dnech 15. – 22. září 2008 proběhl v Brně Evropský týden mobility, který každoročně 
vyhlašuje Evropská komise a jehož cílem je propagace ekologicky šetrných způsobů dopravy.
Město Brno se prostřednictvím Projektu Brno-Zdravé město aktivně zapojilo do této kampaně 
letos již posedmé a i tento rok nabídlo brněnské veřejnosti rozmanitý program zaměřený 
zejména na propagaci MHD a podporu bezpečného pohybu dětí i dospělých v městském 
dopravním provozu. Na celém území České republiky se tak do Evropského týdne mobility 
v tomto roce zapojilo již 90 měst a obcí, což je pátý největší počet v celé Evropě. Kampaně 
se zúčastnilo celkem téměř 1 800 evropských měst a obcí.

EVROPSKÝ DEN BEZ  AUT V BRNĚ

Již tradičně se město Brno připojilo k akci Evropský 
den bez aut, který letos připadl na pondělí 22. září 
2008. Brněnská veřejnost tak mohla předposlední 
zářijové pondělí využít zdarma městskou hromadnou
dopravu v tarifních zónách 100+101 na městských 
linkách Integrovaného dopravního systému 
Jihomoravského kraje. Cílem této akce bylo propagovat 
mezi Brňany městskou veřejnou dopravu jako dostupný, 
příjemný a v neposlední řadě též ekologicky šetrnější 
způsob cestování ve městě.

Občané byli informováni o MHD zdarma také  formou
tzv. závěsů umístěných ve vozidlech městské hromadné 
dopravy DPMB, které vydala Kancelář Brno – Zdravé 
město. 

Na uzlových zastávkách po celém Brně byli připraveni na zodpovídání dotazů široké veřejnosti 
pracovníci DPMB, kteří mj. informovali cestující o jízdě zdarma a rozdávali propagační 
letáky.

K propagaci městské dopravy přispěla také beseda s veřejností
o rozvoji hromadné dopravy v Brně, která se konala právě 
při příležitosti Dne bez aut, 22. září 2008. Vedoucí představitelé 
Dopravního podniku města Brna, a. s. seznámili zájemce z řad 
brněnské veřejnosti s budoucími 
trendy rozvoje MHD v Brně.
O tom, že Brňany téma 
modernizace vozového parku 
a řídícího systému v Brně 
zajímá, svědčí i skutečnost, že 
jídelnu DPMB, a. s. v Pisárkách, 
kde se beseda konala, zaplnili až 
do posledního místa. 
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Evropský den bez aut v roce 2000 iniciovala Evropská komise a jeho smyslem je symbolicky 
motivovat cestující v celé Evropě k tomu, aby nejen v tento den ale v průběhu celého roku 
častěji zanechávali svá auta v garáži a vyráželi do škol či do práce pěšky, na kole či využívali 
ekologicky šetrnější způsob dopravy v podobě prostředků městské hromadné dopravy. 

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY V BRNĚ

Na problematiku dopravní úrazovosti batolat a předškolních dětí se zaměřil projekt „Umíme 
chránit děti před úrazy?“. V rámci Evropského týden mobility proběhlo v mateřských školách 

a mateřských centrech prvních 10 přednášek, 
ve kterých lékaři Výzkumného pracoviště 
preventivní a sociální pediatrie Lékařské fakulty 
MU v Brně informovali rodiče nejen o tom, jak pro 
děti vytvořit bezpečný domov, ale rovněž
o možnostech bezpečného cestování a sportování 
s dětmi. V rámci projektu tak bylo osloveno více 
jak 200 rodičů batolat a předškolních dětí. Předány
jim při této příležitosti byly též informační brožury 
o protiúrazové problematice, které zahrnovaly mj. 
základní postupy první pomoci u jednotlivých 
úrazů.

Pro 250 dětí z brněnských základních škol byl 
připraven ve dnech 15. – 19. října 2008 
multimediální výukový program Asociace 
pro mládež, vědu a techniku AMAVET ČR –
Junior Brno „Bezpečně na hřišti i na silnici“
zaměřený na bezpečný pohyb dětí v městském 
provozu a prevenci možných nehod a úrazů. Děti 
si v rolích cyklistů a chodců ověřovali své znalosti 
dopravních předpisů na dopravním hřišti, 
povinného vybavení jízdního kola a zkoušce 
podrobili i své reakce v případě vystavení sebe 
sama či svých kamarádů krizovým situacím.

Další akcí, která se při příležitosti Evropského týdne mobility věnovala otázce výskytu rizik 
v městské dopravě, byl 1. ročník soutěže „Krok za krokem“ společnosti HBH Projekt  

a Policie ČR. Účelem této soutěže, které 
se zúčastnilo téměř 300 školáků 
z 15 brněnských základních škol, bylo naučit 
děti předvídat rizika, která je mohou při cestě 
do školy potkat v dopravním provozu. 
Slavnostní vyhlášení soutěže proběhlo 22. září 
2008 na Nové radnici, odkud si vítězná třída 
ZŠ Gajdošova 7A se svými 226 rizikovými 
faktory, které identifikovala na cestě do školy,
odnesla z rukou 1. náměstka primátora města 
Brna MUDr. Daniela Rychnovského šek 
v hodnotě 5 000 Kč.
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Centrum dopravního výzkumu připravilo akci 
„Kolečko s kolem i bez kola“, kde si více jak 100 
dětí na vlastní kůži vyzkoušelo, jak se chovat 
bezpečně v městském provozu. Děti oblečené 
do reflexních vest absolvovaly v doprovodu 
Policie ČR 3,5 km dlouhou trasu cyklostezky 
vedoucí  k městskému parku Lužánky. Zde na ně 
čekalo příjemné soutěžní odpoledne, kde si mohly 
vyzkoušet své dovednosti a znalosti z dopravního 
prostředí.

V umění orientace, poskytnutí první pomoci 
a znalostech dopravních předpisů se utkalo
při 4. ročníku závodu „Dětská rally Panasonic“
30 dětí z osmi dětských zařízení z jižní Moravy. 
Soutěžící, rozdělení do deseti tříčlenných posádek, 
plnili na stanovištích rozsetých po celém území Brna 
rozmanité úkoly. Mezi ně patřila kupř. simulace 
pomoci 
u požáru 
výškové 
budovy, 

řízení záchranného vozu za obtížných podmínek 
či záchrana tonoucího na brněnské přehradě. Akci 
pořádala Policie ČR ve spolupráci s ÚAMK ČR, 
MP Brno, Českým Červeným křížem Brno-město, 
hasičským záchranným sborem JmK, Vodní 
záchrannou služby, Armádou ČR, Ústavem sociální 
péče Kociánka a Lanovým centrem Proud.

Některé z aktivit překročily i rámec týdenní kampaně a plánují dlouhodobě a efektivně přispívat 
ke zlepšení dopravní situace v Brně. Příkladem je 4letý výzkumný projekt Evropské komise
CIVITAS – ELAN, který byl oficiálně zahájen 15. září 2008 právě při příležitosti Evropského 
týdne mobility.

Tento projekt má za cíl informačně a finančně podpořit udržitelnou dopravu a městskou 
mobilitu v Brně. Mezi jeho dílčí projekty patří např. výstavba nového integrovaného dopravního 
informačního centra, zavedení mini/midibusů na čistá paliva, 
realizace dálkového a energeticky šetrnějšího řízení odběru 
elektrické energie v prostředcích MHD, zlepšení funkčnosti 
jízdenkových automatů či propagace veřejné hromadné 
dopravy. 
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PROPAGACE ZAJIŠŤOVANÁ KANCELÁŘÍ BRNO – ZDRAVÉ MĚSTO

 Dne 11. září 2008 byla na Nové radnici uspořádána TISKOVÁ KONFERENCE
pro novináře za přítomnosti 1. náměstka primátora města Brna MUDr. Daniela 
Rychnovského.

 Informace o Dni bez aut a Evropském týdnu mobility v Brně poskytl rovněž 
1. náměstek primátora MUDr. Daniel Rychnovský v radničním televizním 
magazínu BRNĚNSKÉ OKO.

 Bylo vyvěšeno 15 000 INFORMAČNÍCH ZÁVĚSŮ ve vozidlech městské hromadné 
dopravy DPMB.

 Prostřednictvím časopisu METROPOLITAN byly doručeny informace o Dni bez aut 
a s tím související bezplatné městské veřejné dopravě do 170 000 brněnských 
domácností.

 Tyto informace byly taktéž uveřejněny v časopise ŠALINA, který je v nákladu 100 000
volně k dispozici v prostředcích městské hromadné dopravy.

 Podrobné informace o Dni bez aut a Evropském týdnu mobility v Brně byly dostupné 
on-line na: www.brno.cz a www.zdravemesto.brno.cz. 

 Přímo v Den bez aut, tj. 22. září 2008 informovali na brněnských zastávkách o jízdě 
městskou hromadnou dopravou zdarma PRACOVNÍCI DPMB.

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
www.zdravemesto.brno.cz


