
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
KANCELÁŘ BRNO-ZDRAVÉ MĚSTO pOŘÁDÁ

16.–22. září 2013

tyden mobilityevrops
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Evropská kampaň 

na podporu ekologicky 

šetrných způsobů dopravy

Body pro 
bezpečnost dětí
pondělí 16. – 20. 9. 
2013, 8:30 – 11:30
Místo konání: 
Cacovická 6,
Brno-Husovice
Organizátor: Centrum 
AMAVET - Junior Brno
www.amavet.org
Akce pro děti 1. st. ZŠ zaměřená na prevenci dopravní 
nehodovosti cyklistů a chodců. Děti si rovněž procvičí základy 
poskytování první pomoci při úrazech.
Rezervace nutná – tel.: 541 210 160, e-mail: info@amavet.org

Slavnostní zahájení provozu nového 
cyklopruhu
pondělí 16. 9. 2013, 15:30
Místo konání: Moravské náměstí – park
Organizátor: Statutátní město Brno
www.brno.cz
Seznamte se s novou trasou pro cyklisty v Brně - slavnostní 
zahájení   zprovoznění   obousměrného   vyhrazeného  cyk-
listického  pruhu  v  délce  950 metrů  na důležité radiální 
trase v centru města. Po zahájení následuje cyklovyjížďka po 
Kounicově ulici.

Měřené tréninkové okruhy v parcích
pondělí 16. – 20. 9. 2013
Místo konání: park Lužánky, Špilberk, Wilsonův les
Organizátor: Veřejná zeleň města Brna, p. o. 
www.vzmb.cz
Přijďte si zasportovat nebo na procházku do některého 
z brněnských parků. Díky značeným trasám se přesně doz-
víte, jakou vzdálenost jste uběhli či ušli.

Jízda na Segway
středa 18. 9. 2013, 
10:00–18:00
Místo konání:
Husova 8a
Organizátor: Segway Brno
www.segway-brno.cz
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Vyzkoušejte jízdu na Segway - jednom z moderních 
ekologických dopravních prostředků současnosti. 
Rezervace nutná – e-mail: info@segway-brno.cz

Jak zvýšit svoji 
bezpečnost při 
jízdě na kole
a na bruslích?
středa 18. 9. 2013, 
13:00 – 15:00
Místo konání: 
Cyklostezka
Brno-Komárov
Organizátor: Policie České republiky
www.policie.cz
Preventivní  akce  Policie  ČR  zaměřená  na  zvýšení informo-
vanosti veřejnosti o používání ochranných pomůcek 
a reflexních prvků při jízdě na kole a na bruslích. Možnost 
konzultací a rad ohledně povinné výbavy kola.

Den otevřených dveří na Centrálním 
dispečinku IDS JMK
středa 18. 9. 2013, 15:30
Místo konání: Nové Sady 30 - sraz před budovou
Organizátor: KORDIS JMK, a.s.
www.idsjmk.cz
Příležitost prohlédnout si zázemí centrálního dispečinku 
a dozvědět se řadu zajímavých informací o provozu 
Integrovaného dopravního systému JMK.

Doprava ve městě Brně
středa 18. 9. 2013, 16:00 – 18:00
Místo konání: Dominikánské nám. 1, Nová radnice
- Sál zastupitelstva
Organizátor: Statutátní město Brno
www.brno.cz
Beseda pro širokou veřejnost, na níž bude představen 
připravovaný dokument města - Akční plán městské 
mobility. Jeho záměrem je vytvoření dopravního systému, 
který poskytne optimální podmínky pro udržitelnou mobilitu 
osob i  s ohledem na potřeby dopravy do velkých brněnských 
podniků.

Mateřská v pohybu se Strolleringem
čtvrtek 19. 9. 2013, 9:00 – 12:00
Místo konání: Park Lužánky - sraz před budovou SVČ 
Lužánky, Lidická 50
Organizátor: 
Strollering® - 
mateřská v pohybu
www.strollering.cz
Maminky, využijte čas 
určený k procházkám 
s kočárkem aktivně. 
Vyzkoušejte ukázkovou hodinu Strolleringu - procházku se 
sportovní chůzí, posilováním u kočárků, na podložce, a to 
vše za přítomnosti Vašich dětí.
Rezervace nutná – tel.: 603 897 261

Doprava a životní prostředí v Brně
pod mikroskopem
čtvrtek 19. 9. 2013, 13:00
Místo konání: Líšeňská 33a, Brno-Líšeň, Laboratoře 
životního prostředí
Organizátor: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
www.cdv.cz
Exkurze pro širokou veřejnost do specializovaných labo-
ratoří s odborným výkladem na téma hodnocení vlivu 
dopravy na životní prostředí a zdraví člověka. Dozvíte se 
zajímavé informace o odběrech vzorků z ovzduší, vody 
a půdy a principech chemických analýz včetně následné 
interpretace výsledků. Na exkurzi lze navázat akcí Riskantní 
chování v dopravě - Vás se to netýká?!, která se koná ve stejné 
budově - viz níže.
Rezervace nutná – tel.: 724 053 382, e-mail: jiri.huzlik@cdv.cz

Riskantní chování v dopravě - Vás se to 
netýká?!
čtvrtek 19. 9. 2013, 14:00
Místo konání: Líšeňská 33a, Brno-Líšeň,
zastávka Malá Klajdovka (bus 58, 78 a 82) nebo konečná 
zastávka tramvaje č. 9 v Juliánově
Organizátor: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
www.cdv.cz
Seminář určený nejen řidičům, ale všem účastníkům silničního 
provozu - chodcům, dětem, seniorům a motocyklistům 



o tom, jaké jsou nejčastější příčiny vážných zranění v dopravě 
a co můžeme udělat pro svoji bezpečnost. Zároveň budete moci 
vyzkoušet alkobrýle či jízdu na řidičském trenažeru - za střízlivého 
stavu zažijete, jak alkohol ovlivňuje naše vnímání a zpomaluje 
reakce na vnější podněty. 
Rezervace nutná – tel.: 721 222 852

“proč mně to zas ujelo?”
čtvrtek 19. 9. 2013, 16:00
Místo konání: Hlinky 151, Brno-Pisárky - sraz před vchodem 
DPMB
Organizátor: Dopravní 
podnik města Brna, a.s.
www.dpmb.cz
Názorná ukázka, jak se 
tvoří jízdní řády městské 
hromadné dopravy. Proč 
na mě řidič nepočká, 
když zrovna spěchám a proč tramvaj stojí na zastávce, když už 
všichni nastoupili? To a mnohem více se dozvíte na zajímavé 
přednášce o systému časové provázanosti v rámci MHD.

Den bez aut - do školy pěšky nebo tramvají
pátek 20. 9. 2013, 8:00 – 16:00
Místo konání: Kotlářská 4
Organizátor: ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4
www.kotlarska.cz
Motivace žáků k ekologické dopravě do školy. Výstava výtvarných 
prací žáků v okolí školy na téma doprava přátelská k životnímu 
prostředí. Děti si budou v průběhu dne osvojovat své znalosti 
a praktické dovednosti z oblasti environmentální výchovy.
Pro pohlídku pracovních dílen rezervace nutná -
e-mail: kotlarska@kotlarska.cz.

NEJEZDI BEZ - přilby na - HLAVĚ
pátek 20. 9. 2013,
14:00 – 18:00
Místo konání: Cyklostezka v MČ Brno-jih 
Organizátor: Městská policie Brno
www.mpb.cz
Akce je zaměřena zejména na cílovou skupinu cyklistů a  inline 
bruslařů. Na cyklostezce bude působit tzv. „Bezpečná patrola“, jež 
vybízí k používání ochranných pomůcek, především ochranné 

přilby. Součástí akce je rov-
něž apel na dodržování 
povinné výbavy kola, po-
užívání pestrého oblečení, 
reflexních prvků a na vzá-
jemnou ohleduplnost všech 
účastníků silničního provozu.

Na dětském dopravním hřišti s Odborem 
dopravy MMB
sobota 21. 9. 2013, 9:00 – 14:00
Místo konání: Dětské dopravní hřiště před ZŠ Pastviny 70, 
Brno-Komín
Organizátor: Statutární město Brno
www.brno.cz
Příležitost pro děti základních škol vyzkoušet si na nově 
zkrekonstruovaném dopravním hřišti jízdu v elektroautíčkách 
nebo na kole a v praxi si tak ověřit své znalosti dopravních 
předpisů pod dohledem zkušených lektorů.

4. Evropský den trolejbusů a projekt CIVITAS 
2MOVE2
sobota 21. 9. 2013, 
9:00 – 15:00
Místo konání:
Česká “pod 
hodinami”
Organizátor: 
Statutární město Brno
www.civitas.brno.cz
Přijďte k Integrovanému centru mobility na Českou ulici 
oslavit 4. Evropský den trolejbusů. Čekají na Vás různé 
ankety a soutěže - např. ve skládání futuristického trolejbusu 
z papíru. Zároveň se dozvíte zajímavé informace o projektu 
CIVITAS 2MOVE2, který je zaměřen na hledání inovativních 
řešení v oblasti městské dopravy.

Kancelář Brno-Zdravé město
Magistrát města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno
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Změny v programu vyhrazeny.

Dětské dopravní hřiště v Lužánkách 
sobota 21. 9. 2013, 9:00 – 17:00
Místo konání: Dětské dopravní hřiště Lužánky 
Organizátor: Městská policie Brno
www.mpb.cz
Akce je určená dětem - cyklistům. Na modelu různých dopravních 
situací si děti pod vedením strážníků městské policie procvičí svoje 
znalosti a upevní návyky v dodržování pravidel silničního provozu 
s cílem předejít případným nehodám a úrazům.

3. Brněnské rekordovál
sobota 21. 9. 2013, 9:00 – 17:00
Místo konání: Velodrom TJ Favorit Brno, Křížkovského 22, 
Brno-Pisárky 
Organizátor: TJ SLOVAN Černá Pole Brno, o.s.
www.tjslovancp.cz
Závody historických kol a jejich replik, možnost vyzkoušení 
jízdy na vysokém kole, jednokolce či replice malé drezíny. 
Sportovně-zábavné disciplíny pro děti, představení severské 
kolkové hry Molky, která je vhodná i pro dospělé.

Dětský den bezpečnosti silničního provozu
sobota 21. 9. 2013,
9:00 – 14:00
Místo konání: ZŠ Pastviny 70, 
Brno-Komín
Organizátor: Statutární město 
Brno
www.brno.cz
Akce pro děti základních 
škol z celého Brna, které si 
pomocí zábavného výukového 
počítačového programu chtějí 
ověřit své znalosti z dopravní výchovy a projít si pěšky nebo 
na kole virtuální město.

Sportování na dopravním hřišti
sobota 21. 9. 2013, 9:00–13:00
Místo konání: Dopravní hřiště při ZŠ Horácké nám. 13, 
Brno- Řečkovice 
Organizátor: RC MaTáTa, o.s.
www.matata.cz

Akce pro děti ve věku 1 - 8 let, která je zaměřena na hravé 
seznámení se zásadami bezpečného chování v dopravě 
a poskytování první pomoci. S sebou kolo, koloběžku nebo 
odrážedlo a přilbu!

Návštěva depa Českých drah v Horních 
Heršpicích
sobota 21. 9. 2013, 10:15
Místo konání: Vlaková stanice Brno-Horní Heršpice
Organizátor: KORDIS JMK, a.s. a České dráhy, a.s.
www.idsjmk.cz
Komentovaná prohlídka depa kolejových vozidel v Horních 
Heršpicích, na které se dozvíte mnoho zajímavých informací 
o fungování a chodu depa. Doporučená doprava na místo: 
vlak S3 ze stanice Brno hlavní nádraží - odjezd 10:10. 

Malí závodníci
sobota 21. 9. 2013, 15:00
Místo konání: Sportovně relaxační areál Pod Plachtami - 
vstup z ulice Svážná, Brno-Nový Lískovec
Organizátor: Mateřské centrum Sedmikráska Brno
www.mcsedmikraskabrno.cz
Závody na kolech a odrážedlech pro děti ve věku 2 - 8 
let. Děti budou rovněž plnit zajímavé úkoly z dopravní 
a environmentální výchovy. Ochranná přilba povinná!

Jízda Brnem na kolečkových bruslích
sobota 21. 9. 2013, 17:00
Místo konání: Lidická 50 - sraz před SVČ Lužánky 
Organizátor: Black Ice, sportovní klub, o.s.
www.brno-inline.cz
Jízda centrem města na kolečkových bruslích po trase Lidická, 
Štefánikova a Palackého za doprovodu Městské policie Brno. 
Ochranná přilba povinná.


