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Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2008

V pondělí 22. září 2008 bude moci brněnská veřejnost cestovat městskou hromadnou dopravu
v tarifních zónách 100 a 101 na linkách IDS JMK ve vozidlech DPMB, a. s. zcela zdarma. Město 
Brno se tak v rámci Projektu Brno-Zdravé město připojuje k Evropskému dni bez aut
a Evropskému týdnu mobility, který vyhlašuje Evropská unie ve dnech 16. – 22. září. Jeho cílem 
je podporovat způsoby dopravy, které méně zatěžují životní prostředí a přispívají ke zvyšování 
bezpečnosti městského provozu. Cílem je motivovat občany, aby nechali svá auta doma,  ulehčili 
tak dopravnímu provozu, a to nejen v tento den, ale aby začali využívat MHD častěji.

V rámci Evropského týdne mobility je připravena řada akcí jak pro dospělé, tak pro děti. Především 
na začátku školního roku je žádoucí zaměřit pozornost na výchovu dětí k bezpečnému pohybu 
v městském dopravním provozu. 

Dopravní podnik města Brna, a.s. uspořádá pro Brňany besedu na téma „Rozvoj MHD ve městě 
Brně“. Odborníci z oblasti dopravy seznámí veřejnost s plány a trendy rozvoje MHD v Brně. 
Představen bude modernizovaný vozový park spolu s nízkopodlažními vozidly, systém preference 
vozidel MHD v městském provozu a rovněž moderní informační systém, jehož prostřednictvím je 
řízena hromadná dopravy v Brně. 

Pro děti bude připravena soutěž „Kolečko s kolem i bez kola“, kterou pořádá v lužáneckém parku 
Centrum dopravního výzkumu. Děti si budou moci ověřit své znalosti pravidel bezpečného 
silničního provozu, ale i poskytnutí první pomoci při úrazech. Dětské kolektivy ze škol, sportovních 
i volnočasových organizací se budou moci zapojit do soutěže „Krok za krokem na cestě do 
školy“, kterou pořádá společnost HBH s cílem identifikovat nebezpečná místa či rizikové situace 
v každodenním dopravním provozu. Pro rodiče malých dětí je určen cyklus přednášek „Umíme 
chránit děti před úrazy?“.

Netradiční soutěž pro děti z dětských domovů připravil Ústřední automotoklub ČR a Policie ČR. 
Během soutěže „Dětská rally Panasonic“  budou děti v běžném dopravním provozu navigovat 
profesionální řidiče na trase mezi jednotlivými stanovišti „rally“. Na jednotlivých stanovištích 
spoluorganizátorů, jako např. hasičů, Městské policie, Českého červeného kříže budou děti soutěžit 
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v praktických úkolech, např. jak přivolat pomoc k dopravní nehodě, jak zachránit tonoucího na 
Brněnské přehradě či umět správně reagovat při krizových situacích a povodních.  

Multimediální programy, které jako atraktivní výukovou  formu pro děti a dospívající mládež, 
připravilo Centrum Amavet, umožní zajímavým způsobem seznámit se s nástrahami rušného 
dopravního provozu ve městě. 

Zapojení Města Brna do Evropského týdne mobility však není limitováno pouze aktivitami daného 
týdne. Při této příležitosti Město Brno  ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna, a. s,
zahajuje rozsáhlý projekt CIVITAS, který v následujících 4 letech umožní realizaci projektů, 
zaměřených na podporu kvality služeb veřejné dopravy, na zlepšení informovanosti občanů města o 
službách hromadné dopravy a rovněž na snížení spotřeby energie provozu dopravních prostředků 
MHD. 

Program letošního ETM v Brně najdete na www.zdravemesto.brno.cz       
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