Evropský týden mobility 2014 v hl. m. Praze
Praha se letos připojuje již k 13. ročníku „Evropského týdne mobility“ (16. – 22. září). Tématem týdne je „Naše ulice, naše volba“.

Evropský týden mobility je nejrozsáhlejší kampaní na světě, zabývající se udržitelnou
mobilitou. Koná se každoročně od 16. do 22. září. Poprvé se konala v roce 2002 a od té
doby její význam trvale sílí, a to jak v Evropě, tak i na celém světě. Kampaň reaguje na
neustále se zvyšující problémy spojené s nárůstem automobilové dopravy a nabízí informace
o možných alternativách. Cílem je podpořit zavádění opatření směřujících k udržitelné
dopravě a motivovat občany preferovat jiné způsoby dopravy než automobil. Výsledkem by
mělo být dosažení vyváženého stavu v dopravní situaci měst, kdy prostor v ulicích patří
nejen autům, ale také chodcům, cyklistům a městské hromadné dopravě.

Také v letošním roce je na celý týden připraven bohatý program pro veřejnost.

Program Evropského týdne mobility 2014 v hl. m. Praze
(termín konání: 16. – 22. 9. 2014 /úterý – pondělí/ )
16. 9.

Vlakotramvaj

17. 9.

Den dopravní výchovy pro chodce a cyklisty

18. 9.

Slavnostní otevření cyklistické stezky Zbraslav – Jarov (most Závodu míru)

19. – 21. 9.

Prezentace aktivit hl. m. Prahy a partnerů v oblasti dopravy a životního
prostředí (Václavské nám.)

20. 9.

Den otevřených dveří Dopravního podniku hl. m. Prahy

21. 9.

Den bez aut (Václavské nám.)

21. 9. – 22. 9.

Muzeum MHD, vstup zdarma

22. 9.

Den cyklistiky a MHD

Informační materiál se základními informacemi ke stažení

(A4, PDF formát, vel. 365 kbyte)

Podrobné informace o jednotlivých alcích:
Informační materiál s podrobným programem ke stažení (skládačka DL 4 strany, PDF formát, vel. 230 kbyte)

16. 9.
Vlakotramvaj
Vlakotramvaje z Prahy do Regionu.

Kdy a kam vyrazí? Co je pro to poteba udlat a co tomu vlastn brání? Pijte se svézt zvláštní tramvají na téma „vlakotramvaje
v Praze a okolí". Diskutujte s odborníky o pipravovaných trasách a o zkušenostech ze zahranií. Podaí se tramvaji s
cestujícími vyrazit na železniní koleje? Tramvaj to rozhodn zkusí, bute u toho.
Trasa tam:

Václavské námstí - Myslíkova - Andl - Sídlišt epy
Odjezdy z Václavského nám. smr Sídlišt epy: 13.00, 15.00, 17.00 hod.
Trasa zpět:

Sídlišt epy - Andl - Národní divadlo - Staromstská - Námstí Republiky - Václavské nám.
Odjezdy ze Sídlišt epy:
14.17, 16.17, 18.17 hod.
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Více informací na www.ropid.cz

17. 9.
Den dopravní výchovy pro chodce a cyklisty
9.00 - 17.00 hod.
Dětské dopravní hřiště při Muzeu Policie ČR, Ke Karlovu 1, Praha 2
Program:

- Dopravn výchovné soutže pro dti zamené na chodce a cyklisty
- Testy pro dtské i dosplé cyklisty
- Jízda zrunosti
- Poradna pro cyklisty
- Možnost jízdy na vypjených kolech po dtském dopravním hišti
- Ti dtská divadelní pedstavení „Pohádkový semafor" v sále Muzea Policie R
(9.00, 10.30, 14.00 hod.)
Pozn.: Dtská dopravní hišt v Praze 3, 6 a 8 - volný vstup pro veejnost v odpoledních hodinách

18. 9.
Slavnostní otevření cyklistické stezky Zbraslav - Jarov (1. etapa)
10.00 - 12.00 hod.
most Závodu míru, Zbraslav

Projete se po nové cyklotrase propojující Prahu se Stedoeským krajem, jež se otevírá v rámci 1. etapy výstavby. Na
každého cyklistu eká pehledná mapa.
Program:
- BESIP Team Praha
- Prezentace první pomoci
- Výstava Praha cyklistická

19. - 21. 9.
Prezentace aktivit hl. m. Prahy a partnerů v oblasti dopravy a životního prostředí
10.00 - 18.00 hod.
dolní část Václavského nám.

Máte možnost navštívit informaní stánky zabývající se cyklistikou, životním prostedím, bezpeností silniního provozu a
problematikou bezbariérových pístup pro osoby se sníženou pohyblivostí.
Prezentovány budou i aktivity externích partner msta - krom výše uvedených také bikesharing, carsharing, vozidla s
alternativními pohony (elektromobily, hybridní vozidla, vozidla na CNG) a jiné.
Zábavný program pro děti i dospělé:

- Hry a soutže
- Skákací hrad
- Cyklodráha
- Elektrovozítka
- Jízdy zrunosti
Dne 21. 9. 2014 ve 14.00 hod. a v 15.00 hod. se mžete tšit na módní pehlídku moderního a historického cykloobleení,
doplk a jízdních kol.

20. 9.
Den otevřených dveří Dopravního podniku hl. m. Prahy
10.00 - 16.00 hod.
depo Kačerov, garáž Kačerov, vozovna Pankrác
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21. 9.
Den bez aut
10.00 - 18.00 hod.
horní část Václavského nám.

Pipojte se do programu bezpenosti silniního provozu, který pedstaví BESIP Team Praha.
Program:

- BESIPBUS - mobilní interaktivní uebna
- Cyklojízdy - jízda zrunosti
- První pomoc v. resuscitaní figuríny
- Alkobrýle - pekážková dráha
- Znalost dopravních znaek
- Viditelnost chodc
- Výstavka dtských autosedaek s trenažérem pro nácvik poutání do sedaky
- Dopravní hišt pro pedškoláky
- Otoný simulátor autonehody

21. 9. - 22. 9.
Muzeum MHD
9.00 - 17.00 hod.
Vozovna Střešovice, Patočkova 4, Praha 6

V tchto dnech je pro návštvníky muzea vstup zdarma.
22. 9.
Den cyklistiky a MHD
8.00 - 18.00 hod.
cyklostezka u Vyšehradské skály

Dojete si od 8.00 do 10.00 hod. na kole pro snídani na Podolské nábeží. Od 10.00 hod. pro vás bude mít BESIP Team
Praha pipraven pestrý program vetn drobného oberstvení.
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