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Brno 13. 9. 2016 
 
 

Evropský týden mobility představí ekologicky 
šetrné způsoby dopravy 

 
Ve dnech 16. až 22. září 2016 se pod záštitou Evropské komise koná mezinárodní kampaň 
Evropský týden mobility, jejímž cílem je upozornit veřejnost na problematiku nadměrného 
užívání automobilů ve městech a motivovat ji k využívání ekologicky šetrných způsobů 
dopravy. Kampaně se každoročně účastní na 1900 měst z řady evropských i 
mimoevropských států. 
 
Město Brno se problematice udržitelné mobility aktuálně intenzivně věnuje, a to zejména 
prostřednictvím tvorby Plánu udržitelné městské mobility – významného strategického dokumentu 
města, který shrnuje záměry města v oblasti dopravy. 
 
Brno se do kampaně letos zapojí již počtrnácté. Kancelář Brno – Zdravé město Magistrátu města 
Brna připravila ve spolupráci s policií, školami, neziskovými a dalšími organizacemi celkem 22 akcí 
z oblasti udržitelné mobility, které propagují veřejnou dopravu, chůzi či jízdu na kole. Součástí 
programu letošního ročníku je i osvěta veřejnosti o významu používání reflexních prvků v dopravě. 
Na většině akcí návštěvníci tyto prvky získají zdarma.  
 
„Chceme vyjít Brňanům vstříc a usnadnit jim dostupnost reflexních prvků, které jsou z hlediska 
viditelnosti v dopravě velmi důležité a jejich používání na neosvětlené komunikaci mimo obec dle 
zákona povinné,“ uvedla vedoucí Kanceláře Brno – Zdravé město Ivana Draholová.   
 
O důležitosti reflexních prvků se mohou návštěvníci přesvědčit v sobotu 17. září v simulovaném 
nočním prostředí v tzv. tunelu neviditelnosti na brněnské Riviéře. Dospělí si zde mohou rovněž ve 
šlapacích autech vyzkoušet speciální alkobrýle a přesvědčit se, jak alkohol negativně ovlivňuje 
naše vnímání. Netradiční zážitek na dopravním hřišti lze dobře zkombinovat s návštěvou 
Velodromu na „6. Brněnském RekordOválu“, kde budou tento den představeny drezíny, vysoká 
kola, minikola nebo historická kola, která si budou zájemci moci vyzkoušet. Vrcholem akce bude 
pokus dvou jezdců na vysokých kolech překonat letitý rekord Josefa Zimovčáka, který ve 24 hodin 
trvajícím závodu na tomto typu kola ujel 522 km. 
 
V úterý 20. září budou na dopravním hřišti na Riviéře k vyzkoušení elektrokola, koloběžky, 
nákladní kola apod. v rámci akce „Doprava ze všech směrů aneb hravé odpoledne pro děti i 
dospělé“. Návštěvníkům zde bude představen i carsharing, a to jak „klasických“ automobilů, tak 
elektromobilů. Carsharing šetří prostor ve městech, neboť jeden sdílený automobil dokáže nahradit 
deset soukromých vozů. Pro zájemce z řad dospělých je na Riviéře připraven mírně adrenalinový 
zážitek v podobě otočného trenažéru, který ukazuje, jak důležité je používání bezpečnostních pásů 
v případě nehody, při níž dojde k přetočení vozidla přes střechu.  
 
Na 21. a 22. září je pro všechny zájemce o veřejnou dopravu připravena společností KORDIS 
„Komentovaná prohlídka Centrálního dispečinku Integrovaného dopravního systému JMK“, která 
nabízí jedinečnou příležitost prohlédnout si zázemí dispečinku – místa, odkud je řízena veřejná 
doprava v celém kraji. 
 
Pěší chůze je ideálním „dopravním prostředkem“ pro pohyb městem a v rámci kampaně na ni 
rovněž pamatujeme. Ve středu 21. září se uskuteční speciální „Večerní Nordic Walking Tour“ – 
vycházka brněnskými parky Koliště a Lužánky. 
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Součástí Evropského týdne mobility je i Den bez aut, který připadá na čtvrtek 22. září. Všichni, kdo 
tento den přijedou na Moravské náměstí na kole či koloběžce, obdrží zdarma snídani a kávu 
včetně obalu na sedlo a reflexní pásky.  
 
Město Brno se ke Dni bez aut připojí prostřednictvím uzávěry prostoru před hlavním nádražím, kde 
se veřejnost bude moci seznámit s plány a záměry města v oblasti dopravy.  
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