
Brno, 11. září 2013

Evropský týden mobility v Brně

Ve dnech 16. - 22. září 2013 se v řadě evropských měst pod záštitou Evropské komise 
uskuteční již tradiční kampaň na podporu ekologicky šetrných způsobů dopravy -
Evropský týden mobility, který upozorňuje na problematiku nadměrné automobilové 
dopravy ve městech a obcích. V loňském roce bylo do kampaně zapojeno přes 2100 
měst. Za Českou republiku se kampaně účastnilo 45 měst včetně Brna, kde je Evropský 
týden mobility realizován v rámci projektu Brno-Zdravé město. Letos město Brno pořádá 
již 11. ročník kampaně.

Kancelář Brno-Zdravé město ve spolupráci s Odborem dopravy Magistrátu města Brna, 
občanskými sdruženími, policií, odbornými a dalšími organizacemi připravila pestrý 
program 22 akcí, který bude zaměřen zejména na bezpečnost v dopravě, podporu 
pohybu ve městě, ale zároveň zájemcům umožní navštívit místa z oblasti veřejné 
dopravy, která nejsou běžně přístupná. 

U příležitosti Evropského týdne mobility se v pondělí 16. září v parku na Moravském 
náměstí v 15:30 hod. za přítomnosti 1. náměstka primátora města Brna Roberta 
Kotziana uskuteční slavnostní zahájení zprovoznění obousměrného vyhrazeného 
cyklistického pruhu v délce 950 metrů na Kounicově ulici. Zájemci se mohou rovněž 
zúčastnit besedy o připravovaném dokumentu města – Akčním plánu 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.

Na České ulici u Integrovaného centra mobility jsou pro širokou veřejnost připraveny 
ankety a soutěže u příležitosti oslavy 4. Evropského dne trolejbusů a zároveň se
zájemci dozvědí informace o projektu CIVITAS 2MOVE2, který je zaměřen na hledání 
inovativních řešení v oblasti městské dopravy.

Návštěvníci si budou v rámci kampaně moci prohlédnout např. depo kolejových vozidel 
Českých drah v Horních Heršpicích nebo Centrální dispečink Integrovaného 
dopravního systému Jihomoravského kraje, který dohlíží na provoz přibližně 1300 
vozidel včetně asi 100 vlaků a spolupracuje s dispečinkem Dopravního podniku města 
Brna a Českých drah. Zajímavá bude jistě i návštěva specializovaných laboratoří, ve 
kterých probíhá hodnocení vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví člověka nebo
přednáška o tom, jak se tvoří jízdní řády městské hromadné dopravy.

Nejen pro řidiče, ale všechny účastníky silničního provozu - chodce, děti, seniory 
a motocyklisty je připraven praktický seminář o nejčastějších příčinách vážných zranění 
v dopravě a doporučení jak jim lze předcházet. Účastníci semináře budou mít jedinečnou 
příležitost k vyzkoušení alkobrýlí a řidičského trenažeru - za střízlivého stavu zažijí, jak 
alkohol ovlivňuje naše vnímání a zpomaluje reakce na vnější podněty. 



Děti si budou moci ověřit svoje znalosti dopravní výchovy v praxi na několika dopravních 
hřištích - buď jízdou na kole, nebo netradičně, v elektroautíčkách na nově 
zrekonstruovaném dopravním hřišti v Komíně. 

Na oblíbené cyklostezce u řeky Svratky budou sportovcům k dispozici zástupci policie, 
kteří budou informovat o významu používání ochranných pomůcek, nošení pestrého 
oblečení a reflexních prvků při jízdě na kole a kolečkových bruslích. Policisté budou 
cyklistům rovněž poskytovat rady ohledně povinné výbavy kola. 

Na brněnském Velodromu je pro širokou veřejnost připraven celodenní program, 
na kterém budou návštěvníci moci shlédnout závody historických kol a jejich replik.
Zájemci budou moci vyzkoušet jízdu na vysokém kole, jednokolce či replice malé drezíny.

Pokud rádi navštěvujete brněnské parky - přijďte na Špilberk, do Lužánek nebo 
Wilsonova lesa, kde díky délce značených tras přesně poznáte, kolik metrů jste uběhli či 
ušli. V Lužáneckém parku si navíc maminky na mateřské dovolené budou moci vyzkoušet 
nový druh pohybové aktivity - strollering® - procházku se sportovní chůzí s kočárky.

Pro vyznavače inline bruslení je připravena již tradiční jízda městem po trase ulic 
Lidická, Štefánikova a Palackého, která přináší příležitost projet se na silnicích - místech, 
kde se za normálních okolností bruslaři nesmějí pohybovat.  

Podrobný program Evropského týdne mobility naleznete na webových stránkách 
www.zdravemesto.brno.cz.
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Tiskové středisko MMB

e-mail: tis@brno.cz

tel.: 542 172 026

www.brno.cz

V tiskovém servisu na www.brno.cz naleznete aktuální tiskové zprávy, plán akcí, 
fotogalerii, audio- a videomédia a soubory ke stažení.




