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TISKOVÁ ZPRÁVA - 21. září 2011
Do ulic českých měst vyjedou cyklojízdy
Zítra začíná Den bez aut, během kterého se ulice řady českých měst zaplní cyklisty.
Cyklojízdy tradičně vyjedou v Praze, Brně a dalších městech. Tento den je završením
Evropského týdne mobility, který v ČR probíhá již desátým rokem.
„S tím, jak narůstá v našich městech počet automobilů, stává se téma udržitelné dopravy stále
naléhavější,“ řekl u příležitosti nadcházejícího Dne bez aut národní cyklokoordinátor Jaroslav
Martinek. Přibývá počet českých měst, která systematicky budují síť komunikací pro cyklistickou a
pěší dopravu. Právě Evropský den bez aut (EDBA), který připadá každoročně na 22. září, bývá
tradičně termínem, kdy některá města uzavřou vybrané ulice pro motorovou dopravu a prostor zaplní
veřejné produkce, happeningy, pouliční divadla a akce prezentující udržitelnou dopravu.
K Evropskému týdnu mobility patří neodmyslitelně také cyklojízdy. Akce na kolech proběhnou téměř
ve všech větších městech. Kvůli snížení podpory ze strany Ministerstva životního prostředí však řada
měst omezila plánované programy. Například v Plzni se tak minulý týden uskutečnila pouze
cykloprohlídka po nových cyklostezkách. Naopak Pardubice pořádají velký festival nazvaný „Město
na míru“ ve spolupráci města a několika neziskových organizací. Celodenní festival na třídě Míru
zakončí slavnostní cyklojízda ulicemi města a vyhlášení soutěže „Do práce na kole“, která probíhala
po celé září. „Jsme rádi, že k financování těchto aktivit můžeme využít prostředky z Evropského
regionálního rozvojového fondu,“ říká pardubický cyklokoordinátor Vojtěch Jirsa.

Kontakty:
 Ing. Vojtěch Jirsa, městský koordinátor rozvoje cyklistické dopravy v Pardubicích
Tel. 466 859 203, 605 227 373, vojtech.jirsa@mmp.cz
Užitečné odkazy
 www.mzp.cz – oficiální stránky Ministerstva pro životní prostředí věnované Evropskému
týdnu mobility
Přílohy:
- Foto Nuselsky_most.JPG – Cyklojízdy v Praze se tradičně účastní několik tisíc cyklistů,
foto: Jitka VRTALOVÁ, NaKole.cz
- Foto cyklojizda.JPG – Akce ETM mohou inspirovat k pravidelnému dojíždění do práce na
kole. Fotografie je z akce Pražské cyklozvonění, foto: Jitka VRTALOVÁ, NaKole.cz
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Seznam akcí na kole v českých městech
22. 9. 2011, Praha
 Velká studentská cyklojízda
Ráno vyrazí z Centrálního parku z pražské Pankráce peloton cyklistů z několika středních
škol.
Leták s pozvánkou je ke stažení zde (PDF, 317 kB)
22. 9. 2011, Brno
 Velká podzimní cyklojízda
Tradiční cyklojízda ke Dni bez aut začíná v 17 hodin, sraz je na Moravském náměstí.
Více na www.brnonakole.cz, plakát je ke stažení zde (PDF, 623 kB).
22. 9. 2011, Pardubice
 Město na míru
Pouliční festival v Pardubicích na třídě Míru od 9 do 22 hodin.
Více na www.mestonamiru.cz
 Velká podzimní cyklojízda
Cyklojízda vyráží v 18 hodin z pouličního festivalu na třídě Míru.
Více na www.mestonamiru.cz
 Do práce na kole
V 17,30 proběhne zakončení soutěže, která probíhala v Pardubicích od začátku září v rámci
projektu Do práce na kole. Hlavní cenu předá výherci dánský velvyslanec pan Ole Moesby.
Více na dopracenakole.pardubice.eu.
22. 9. 2011, Liberec
 Velká podzimní cyklojízda
Cyklojízda Libercem startuje v 16,30 z náměstí E.Beneše, kde bude celé odpoledne probíhat
program. Jízda je vhodná pro děti i dospělé.
Více na www.cykliste.cz, pozvánka ke stažení (PDF, 2,2 MB)
22. 9. 2011, Ostrava
 Velká podzimní cyklojízda
Také v Ostravě odstartuje tradiční podzimní cyklojízda, startuje se v 17 hodin z Masarykova
náměstí. Před cyklojízdou probíhá od 16 hod. jízda zručnosti pro malé i velké.
Více na www.ostravounakole.cz, pozvánka ke stažení (PDF, 47 kB)
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22. 9. 2011, Uherské Hradiště
 Program na Masarykově náměstí
Na Masarykově náměstí a v Nádražní ulici bude celý den probíhat program na podporu
alternativní dopravy. Nebude chybět policie, záchranná služba a také ukázka zásahu
hasičského sboru. V 15 hodin budou vyhlášeny výsledky soutěže „Kolo snů“.
Pozvánka ke stažení (PDF, 241 kB)
 In-line jízda Hepa BladeNights
K akci na kolečkových bruslích se mohou připojit zájemci od 20,30 hod. na parkovišti u
zimního stadionu.
22. 9. 2011, Nové Město nad Metují
 Velká podzimní cyklojízda
Start cyklojízdy městem je v 17 hodin od sokolovny. Pozvánka ke stažení (PDF, 290 kB)
24. 9. 2011, Praha
 Zažít město jinak
Pouliční festival proběhne na několika místech v Praze. Největší festivalová zóna bude na
Vinohradech a na Letné. Ulice uzavřené pro motorovou dopravu se změní na korza, která
zaplní stánky a festivalové dění.
Více na www.zelenamapa.cz
 Velká podzimní cyklojízda
Startuje se ve 13 hodin z Rumunské ulice, kde bude právě probíhat festival Zažít město
jinak. Po okružní jízdě Prahou se cyklisté opět vrátí na Vinohrady, kde mohou pokračovat ve
festivalové zábavě.
Více na www.zelenamapa.cz, plakát ke stažení zde (PDF, 482 kB).
24. 9. 2011, Cyklostezka Brno-Vídeň
 Ukončení sezóny 2011 na cyklotrase Brno-Vídeň
Pelotony cyklistů vyjedou z Brna a z Hevlína, aby se potkali v obci Ivaň.
Leták ke stažení (PDF, 230 kB)
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Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (CDV) – CDV je veřejnou výzkumnou institucí a
jedinou dopravní vědeckovýzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy (MD).
Základním posláním CDV je výzkumná, vývojová a expertní činnost s celostátní působností
pro všechny obory dopravy, veřejný i komerční sektor a zajišťování servisních činností pro
MD a další orgány a organizace státního, veřejného i soukromého sektoru.
www.cdv.cz
Projekt Central MeetBike (3CE343P2) je realizován prostřednictvím
programu Central Europe, který je spolufinancován ERDF. Projekt
Central MeetBike je společným dílem polsko-česko-slovenskoněmeckého partnerství. Zkušenosti z německých měst mají být
aplikovány v partnerských státech a jejich vybraných pilotních městech.
Za Českou republiku se projektu účastní Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. a města Pardubice a
Uherské Hradiště, za Slovensko Výzkumný ústav dopravní v Žilině a města Žilina a Prešov, za Polsko
nezisková organizace PSWE a města na severu země Tczew a Gdaňsk a za Německo Technická
universita v Drážďanech a města Lipsko a Dráždany.
Program Central Europe – jedná se o program
Evropské unie, který posiluje spolupráci mezi státy
střední Evropy za účelem podpory inovací, zlepšení
dostupnosti,
životního
prostředí,
zvýšení
konkurenceschopnosti
a
atraktivity
středoevropských měst a regionů. Central Europe investuje 231mil. euro a zajišťuje tak financování
projektů nadnárodní spolupráce, kterých se účastní veřejné i soukromé organizace z Rakouska, České
republiky, Německa, Maďarska, Itálie, Polska, Slovenska a Slovinska. Program je financován z
Evropských regionálních rozvojových fondů a probíhá v letech 2007 až 2013. www.central2013.eu
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