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Město Brno se i v letošním roce zapojuje do kampaně Evropský týden mobility zaměřené 
na podporu ekologicky šetrných způsobů dopravy. Jejím cílem je motivovat veřejnost 
k využívání udržitelných forem dopravy. Současně město Brno po celý rok investuje 
do projektů, které přispívají ke zkvalitnění dopravy v městě Brně. Níže jsou uvedeny 
významné aktivity města v této oblasti.

Rozvoj městské hromadné dopravy je z hlediska udržitelné přepravy osob v městě Brně
stěžejní. Letos byl významně rozšířen vozový park MHD o nové nízkopodlažní 
tramvajové i autobusové vozy a kloubové trolejbusy, které umožní posílit kapacitu spojů 
a přispějí k celkovému zlepšení kultury cestování. Jejich nákupem se zároveň zvýšil podíl 
nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku Dopravního podniku města Brna na třetinu. 
Novinkou usnadňující přepravu osob se zdravotním postižením jsou minibusy, které budou 
letos poprvé představeny veřejnosti v rámci kampaně Evropský týden mobility na akci Den 
Civitas. Minibusy nejen posílí bezbariérovou dopravu, ale zároveň budou určeny pro málo 
vytížené spoje, čímž zvýší ekonomické i ekologické úspory v oblasti městské veřejné 
dopravy. Pro preferenci městské dopravy jsou realizovány další úseky komunikací, ve kterých 
je vyhrazen jízdní pruh výlučně pro linky veřejné dopravy. V rámci obnovy řídících 
systémů křižovatek jsou instalována další zařízení, umožňující plynulejší průjezd vozidel 
hromadné dopravy.

Cestování v Jihomoravském kraji velmi usnadňuje Integrovaný systém dopravy 
Jihomoravského kraje (IDS JMK). Letos v červenci byla v jeho rámci zavedena nová
služba pro cestující – možnost vyhledávání odjezdů prostřednictvím mobilního telefonu
s připojením na internet. Pomocí něj si cestující snadno vyhledají informace o pěti nejbližších 
spojích, včetně údajů o jejich případném zpoždění, z každé zastávky v Brně či 
v Jihomoravském kraji. Jde o první službu tohoto druhu v České republice.

V oblasti zkvalitňování udržitelné dopravy a městské mobility bylo důležitým krokem 
zapojení města Brna do Projektu Civitas ELAN, jehož cílem je investovat do nových 
dopravních služeb a pořízení nových ekologicky šetrných dopravních prostředků. V rámci 
projektu se již nyní připravuje vybudování Integrovaného mobility centra zaměřeného 
na poskytování informací o všech aspektech městské hromadné dopravy.

V souvislosti se zklidňováním veřejných prostranství připravuje město Brno rekonstrukce 
centrálních náměstí v městě – Dominikánského nám., Zelného trhu či Moravského nám. Při 
jejich realizaci dojde k rozšíření prostoru ve prospěch chodců a jejich odpočinku a omezení 
míst pro auta. Plánuje se rovněž další prodloužení již tak rozsáhlé brněnské pěší zóny. 
V současné době se rovněž pracuje na koncepčním řešení pěší dopravy – Generelu pěší 
dopravy. Jedním z jeho výstupů bude i průvodce pro pěší s vyznačením cest. Letos byl také 
zmodernizován zádržný systém omezující vjezd do historického centra města tak, aby lépe 
chránil tento prostor vyhrazený pro chodce před vjezdem automobilů.

Město Brno nezapomíná ani na bezbariérovou dopravu. Zpracovávaný Generel 
bezbariérových tras, dopravy a přístupnosti objektů v centru města Brna by měl ukázat, 



kde je ve městě prostor pro zlepšování dostupnosti. V červnu tohoto roku, na začátku 
turistické sezóny, byl zahájen provoz na první turistické stezce v České republice
se speciálními úpravami pro lepší možnosti rekreace osob se sníženou pohyblivostí –
šestikilometrovém okruhu v Mariánském údolí.

V oblasti cyklistické dopravy bude letos 31. října předána do užívání veřejnosti 
cyklistická stezka vedoucí od ulice Křenová k ulici Cejl. Navíc byla vytipována řada úseků
s navrženým vedením cyklistických tras po stávajících komunikacích. Realizace tohoto 
opatření by významně rozšířila možnosti pohybu cyklistů v Brně a zvýšila jejich bezpečnost 
v městském provozu. Současně město Brno při úpravách veřejného prostranství v letošním 
roce rozšířilo parkovací prostory pro cyklisty, cyklistické stojany byly instalovány např. 
na náměstí Svobody či v Zoologické zahradě. Ke komplexnímu řešení cyklistické dopravy 
v městě Brně přispěje právě zpracovávaný Generel cyklistické dopravy na území města 
Brna.

Materiál na základě podkladů dodaných odbory Magistrátu města Brna, komisí dopravy Rady města 
Brna, Dopravním podnikem města Brna, společností KORDIS JMK a dalšími organizacemi
zpracovala Kancelář Brno-Zdravé město. 
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