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Brno, 12. 09. 2007

Kancelář Brno - Zdravé město Magistrátu města Brna

Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2007 v Brně

Ve čtvrtek 20. září 2007 bude v Brně v zónách 100 a 101 městská hromadná doprava 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. Bezplatným cestováním MHD chce město Brno podpořit občany, 
aby nechali svá auta doma a ulehčili tak městskému provozu, a to nejen v tento den, ale aby využívali 
MHD častěji. Individuální automobilová doprava je totiž hlavním zdrojem znečištění ovzduší v Brně, 
přičemž kvůli nadlimitní prašnosti způsobené převážně dopravou je město Brno zařazeno do seznamu 
oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší.      

U příležitosti Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut 2007 se v Brně uskuteční řada
dalších akcí zaměřených zejména na propagaci městské hromadné dopravy a zvyšování bezpečnosti 
silničního provozu.  

Novinky ve veřejné dopravě a další užitečné informace budou připraveny v rámci celodenní akce 
„Cestujte bezpečně a bez starostí“, kterou pořádá Dopravní podnik města Brna, a. s. ve spolupráci 
s Kanceláří Brno-Zdravé město MmB ve čtvrtek 20. září 2007 od 10 do 17 hodin na náměstí Svobody. 

V Informačním autobusu Dopravního podniku města Brna budou k dispozici nejen praktické informace pro 
uživatele městské hromadné dopravy. Na prvních padesát držitelů ročních, čtvrtletních a měsíčních 
předplatních jízdenek budou čekat pěkné dárky. Brňané si také budou moci prohlédnout kloubový 
nízkopodlažní autobus CITELIS 18M. Vozidla tohoto typu začnou již v průběhu letošního podzimu zajišťovat 
přepravu na některých linkách v městě Brně. V 11 hodin bude za účasti představitelů města Brna 
slavnostně představena nová nízkopodlažní tramvaj typu Škoda 13T v designu Porsche. 

Odborníci z Ligy za práva vozíčkářů budou zájemce informovat o možnostech bezbariérové dopravy
v Brně. Doporučení jak chránit své zdraví a majetek, co je nezbytné pro bezpečnou jízdu na kole i řadu 
praktických rad v oblasti prevence kriminality budou na náměstí Svobody po celý den poskytovat příslušníci 
Městské policie Brno v autobusu MOBIDIK a zástupci Policie ČR ve svém Informačním centru. 

Jedinečnou příležitost nahlédnout pod pokličku řízení složitého systému městské hromadné dopravy 
budou mít Brňané 22. září 2007 na „Dni otevřených dveří v dopravním dispečinku“, z něhož je 24 
hodin denně řízena veřejná doprava v celém Brně.

Prevence zranění nejen na silnici, ale také při cestování vlakem je obsahem dalších akcí připravených 
především pro děti a mládež. Pro celé rodiny připravila Policie ČR akci „Zdravá rodinná pouta 
s Policií ČR“ s hrami, soutěžemi i ukázkami práce policejních specialistů – psovodů, jízdní policie, 
motorizované jednotky atd. 
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Řada aktivit však překračuje rámec týdenní kampaně a bude dlouhodobě přispívat ke zvyšování 
bezpečnosti městského provozu. S novým školním rokem odstartovala Městská policie Brno unikátní 
projekt s názvem „Strážce přechodů“. V Brně se tak jako v jednom z prvních měst v ČR uplatní 
aktivita starších občanů při zvýšení bezpečnosti poblíž škol. Proškolení zájemci z řad seniorů 
pomáhají dětem bezpečně přecházet v okolí školy. Projekt byl zahájen v městské části Vinohrady a již
nyní se připravuje rozšíření této činnosti do dalších částí Brna. 

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