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Evropský týden mobility startuje

V týdnu od 16. do 22. září 2011 se bude v řadě evropských měst konat Evropský 
týden mobility, celoevropská kampaň zaměřená na podporu ekologicky šetrných 
způsobů dopravy. 

Cílem kampaně, která se v Brně uskuteční v rámci projektu Brno – Zdravé město, je 
upozornit veřejnost na problém stále většího znečištění a hluku ve městech způsobený 
narůstající automobilovou dopravou, motivovat obyvatele k pohybu a širšímu využívání 
ekologických způsobů dopravy – chůze, cyklistiky, městské hromadné dopravy. 

„Město Brno se do Evropského týdne mobility zapojuje pravidelně každý rok. Chceme tak 
upozornit občany na to, že pokud budou pro přepravu ve městě více využívat městskou 
hromadnou dopravu nebo třeba kolo, udělají tak mnoho prospěšného nejen pro své vlastní 
zdraví, ale také pro zkvalitnění života a zlepšení životního prostředí ve městě Brně,“ uvedl 
primátor města Brna Roman Onderka.

V rámci Evropského týdne mobility připravila Kancelář Brno – Zdravé město ve spolupráci 
s řadou dalších organizací celotýdenní program pro děti i dospělé, zaměřený 
na podporu pohybu a ekologické dopravy ve městě.  Kompletní program Evropského 
týdne mobility 2011 a další materiály související s kampaní najdete 
na www.zdravemesto.brno.cz.

„Evropský týden mobility připomíná jak důležité je chovat se šetrně k prostředí, ve kterém 
žijeme. Na druhou stranu je dobře si uvědomit, že změnit chování nestačí na jeden týden 
v roce. Jsem ráda, že ve městě Brně děláme kroky trvalého rázu jakými jsou například 
rozšiřování bezbariérovosti nebo otevření Integrovaného centra mobility na ul. Joštova “, 
uvedla náměstkyně primátora Jana Bohuňovská. 

V sobotu 17. září 2011 jsou zváni všichni příznivci in-line bruslení na Brněnskou jízdu 
bez aut – jízdu na in-line bruslích centrem Brna, která slibuje nevšední zážitek z projížďky 
ulicemi města Brna nikoli za volantem automobilu, ale na in-line bruslích. Brněnskou jízdu 
bez aut doprovodí od 12 do 17 hodin program na Moravském náměstí, kde návštěvníky 
čeká možnost vyzkoušet si lanové překážky, jízdu na maxikoloběžce, připravena je i škola 
in-line bruslení a ukázky nordic walkingu, soutěže pro děti a spousta další zábavy. Ti, kteří 
přijedou MHD nebo se na místě  zapojí do soutěže „Kilometry bez aut,“ mohou vyhrát 
in-line brusle či další zajímavé ceny. Více informací o akci Brněnská jízda bez aut 
naleznete  na www.zdravemesto.brno.cz.

Další důležitou akcí v rámci letošního Evropského týdne mobility v Brně bude DEN 
CIVITAS, konaný 19. září od 6 do 16 hodin. Na podporu a zkvalitnění veřejné dopravy 
v Brně je zaměřen mezinárodní projekt CIVITAS ELAN spolufinancovaný Evropskou unií 



a  město Brno jej společně s partnerem projektu – Dopravním podnikem města Brna 
představí právě při DNI CIVITAS. Rozdávat se budou i hodnotné ceny, neboť na programu 
je mimo jiné vyhlášení vítězů letní fotografické soutěže s tematikou čisté a kvalitní dopravy 
v Brně. Provoz zahájí také Integrované centrum mobility: infostánek, který vznikl 
na základě projektu CIVITAS ELAN na hranici ulic České a nově zrekonstruované Joštovy. 
Více informací viz samostatná tisková zpráva

Město Brno se však nevěnuje udržitelné dopravě pouze jeden týden v roce. Během roku 
2011 připravilo a zrealizovalo řadu opatření, kterými podporuje rozvoj dopravy šetrné 
k životnímu prostředí, jež přispívají ke zlepšení kvality života ve městě. O která 
konkrétně se jedná? 

 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 
zákazníků 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 Kounicově. 

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

Tiskové středisko MMB
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V tiskovém servisu na www.brno.cz naleznete aktuální tiskové zprávy, plán akcí, fotogalerii, 
audiomédia (formáty mp3) a soubory ke stažení.




