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Týden věnovaný ekologicky šetrným formám dopravy se uskuteční 
i v Brně

Město Brno se v rámci Projektu Brno-Zdravé město i v letošním roce zapojuje do kampaně 
Evropský týden mobility (16. září – 22. září) zaměřené na podporu ekologicky šetrných způsobů 
dopravy. Jejím cílem je propagovat ty způsoby dopravy, které jsou oproti individuální 
automobilové dopravě šetrnější jak z hlediska životního prostředí, tak bezpečnosti a zdraví 
obyvatel. Cílem kampaně je seznámit obyvatele s vlivem dopravy na životní prostředí a motivovat 
je k využívání ekologičtějších způsobů dopravy.

Tématem letošního ročníku kampaně je „Naše město – naše klima!“. Motto zdůrazňuje, že přispět 
k dobrým podmínkám pro život ve městě mohou občané tím, že si budou uvědomovat negativní 
vliv automobilové dopravy a více využívat městskou hromadnou dopravu či další šetrnější a zdraví 
prospěšné způsoby přepravy. Téma současně poukazuje na souvislost dopravy s kvalitou ovzduší
a problematikou klimatických změn. V rámci programu kampaně je proto připravena
i celotýdenní Výstava Prima klima, která představuje podstatu skleníkového efektu a možnosti, jak 
snížit koncentraci skleníkových plynů v atmosféře.

V rámci Evropského týdne mobility je připraveno na dvacet poutavých akcí jak pro dospělé, tak 
pro děti. Informace o jednotlivých akcích i realizovaných projektech v oblasti udržitelné 
dopravy v městě Brně se Brňané budou moci dozvědět každý den od 9:00 do 17:00
na Infostánku ETM – Civitas, který bude situován na křižovatce ulic Joštova a Česká. V sobotu 
od 13:00 do 17:00 se zde rovněž uskuteční Den Civitas s řadou her a soutěží pro děti a předváděcí 
jízdou nového minibusu pro snadnější přepravu osob se zdravotním postižením.

Na jednotlivých akcích, které jsou součástí kampaně Evropský týden mobility, se zájemci dozví 
o možnostech a formách ekologicky šetrné dopravy. Příznivci pohybu si budou moci vybrat z řady 
zajímavých akcí. Na své si přijdou milovníci inline jízdy, kteří se budou moci projet městem na akci 
Brno-Inline, ale také naučit se řadu nových dovedností při výukových aktivitách. Ti, kteří mají rádi 
pěší chůzi, jistě ocení kurz tzv. Nordic walkingu, správné techniky severské chůze se speciálními 
holemi.

V programu nechybí ani zajímavé akce pro cyklisty. Informace o zahraničních zkušenostech 
s dojížděním do práce na kole se budou moci dozvědět na akci City Beach Bike Ride. Věřící se 
v rámci Evropského týdne mobility v neděli mohou vypravit Do kostela na kole, v rámci 
stejnojmenné akce jejímž cílem je upozornit na strmý nárůst automobilové dopravy v církevním 
prostředí v posledních letech a poukázat na fakt, že jízda na kole je nejen šetrnější k životnímu 
prostředí, ale na kratší vzdálenosti i rychlejší způsob dopravy než autem.



Zajímavá novinka v oblasti udržitelné dopravy – Carsharing, sdílení aut, bude představena 
na stejnojmenné přednášce. V jejím průběhu bude též možné spočítat si, kolik Vás stojí provoz 
vlastního auta a zda by pro Vás možnost sdílet auto byla ekonomicky výhodnější.

Rovněž problematika bezbariérové dopravy má v programu své zastoupení. Pro veřejnost je 
v Knihovně Jiřího Mahena připravena beseda o problematice dopravy zrakově a sluchově 
postižených občanů a jejich zkušenostech s cestováním.

Pro nejmenší jsou připraveny soutěže a výstavy, které se zaměřují především na zvýšení jejich 
bezpečnosti v dopravním provozu. Mezi ty nejzajímavější patří např. slavnostní křest tramvaje 
vyzdobené obrázky žáků ZŠ ze soutěže Krok za krokem bez úrazu. Vítězný obrázek bude umístěn 
na zadní straně tramvaje a děti i rodiče si ho tak budou moci prohlédnou při projíždění městem.
Neméně zajímavý bude i celoměstský závod veřejnou dopravou Šalinění, jehož cílem je zisk 
maximálního počtu bodů za projeté linky MHD v Brně a blízkém okolí.

Některé z akcí budou probíhat po celý týden. Mezi ně patří i monitoring počtu cyklistů, inline 
bruslařů a pěších na nejoblíbenější brněnské cyklostezce podél Svratky – Brňáci na stezce. 
Automatický monitoring na stezce poskytne velmi zajímavé a důležité údaje pro další využití při 
údržbě a inovaci stezek, tj. nejen kolik obyvatel cyklostezku využívá, ale i kde jsou nejvhodnější 
místa pro instalaci odpočívadel či informačních panelů nebo kdy je nevhodnější doba pro 
údržbu.Aktuální informace o průchodech budou vystaveny na webových stránkách Nadace 
Partnerství.

Vedle akcí, které jsou součástí kampaně, se v městě Brně realizuje v průběhu celého roku řada 
trvalých opatření, která přispívají ke zkvalitnění dopravy ve městě. Tato trvalá opatření jsou 
zaměřena na přerozdělení dopravního prostoru ve prospěch chodců, cyklistů a veřejné dopravy, např. 
rozšíření vozového parku MHD, vznik nových jízdních pruhů vyhrazených MHD, budování 
nových cyklostezek a dalších. Tyto dlouhodobé pozitivní změny v oblasti dopravy jsou potřebným 
přesahem kampaně, protože ukazují, že závazek města podporovat kvalitní a udržitelnou dopravu 
nekončí s posledním dnem Evropského týdne mobility, ale že město investuje do zlepšení dopravy 
po celý rok. Přehled významných aktivit města Brna v této oblasti je uveden v materiálu „Trvalá 
opatření vedoucí k udržitelné dopravě v městě Brně v roce 2009“.

Kompletní program Evropského týdne mobility včetně dalších materiálů ke kampani
najdete na www.zdravemesto.brno.cz
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