
Program ETM 2011 
 

 
16. 9 . 2011 – pátek – Den cyklistů  

 
Kde: Papírenská ulice 
Kdy: 14.00  - 18.00 hodin 
 
Otevření nové cyklostezky Papírenská   
Po přivítání úvodní informace o nové cyklostezce a projížďka. Jízdní kola pro 
novináře a hosty budou k dispozici.  
Prezentace cyklistických - opatření přijatých od minulého Evropského týdne mobility. 
Cyklomapy a další materiály budou k dispozici. Informační panely.  
 
Prezentace a půjčování elektrokol, infostánek Praha elektromobilní 
 

 
17. 9. 2011 - sobota – Evropský den bez aut 

 
Kde: Smetanovo nábřeží, Křižovnická ulice a část nám. Jana Palacha 
Kdy: 11.00 – 18.00 hodin 
 
Plochy Smetanova nábřeží, Křižovnické ulice a části nám. Jana Palacha budou 
uzavřeny      pro individuální automobilovou dopravu a MHD. Tramvajová doprava 
bude odkloněna na druhý břeh Vltavy. Program zajišťuje agentura HERA. 
 

 vytvoření pěší zóny od kavárny Slavia až po nám. Jana Palacha 
 výstava tramvají a elektrobusu 
 informační stánky ve formě tramvajových souprav (DP hl. m. Prahy, a. s., 

ROPID, TSK hl. m. Prahy, MP hl. m. Prahy, OMI MHMP, OOP MHMP, RED 
MHMP (OPENCARD), Auto*Mat, Čemba) 

 prezentace elektrokola a elektroskútrů, mobilní dobíjecí stanice 
 Praha elektromobilní - informační stánky k propagaci elektromobility (HMP, 

ČEZ, E.ON, PRE, RWE) 
 doprovodný program – Promotým Besip Praha, soutěže pro děti, kavárny na 

ulici atd.  
 hlavní stage – Eddie Stoilow, Marek Ztracený, Olga Lounová, Aleš Háma, RH 

Funkiss a další 
 teenager stage – Tereza Černochová, Vladimír 518 & DJ Mike Trafik z Psh 

live!, DJ Doemixxx, DJ Noir a další 
 dětská stage – Klaun Mireček a klauna Leontýka, Loutková divadla, soutěže 

pro děti, kejklíři a další 
 doplňkový program – skákací boty, exhibice na trampolíně, slak line, 

elektrokola, horolezecká stěna, půjčovna a servis kol, skatepark a další 
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Den otevřených dveří Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. 
 
Kde: areál depa a dílen v pražské Hostivaři  
Kdy: 10.00 hodin – 16.00 hodin 
 
Z konečné stanice metra Depo Hostivař bude připravena speciální autobusová linka, 
jejíž trasa povede po celém areálu depa. Do Ústředních dílen mohou návštěvníci 
zavítat prostřednictvím pravidelné tramvajové linky č. 7. 
 
Návštěvníci budou mít také možnost nahlédnout do dílen a jednotlivých provozů, 
které jsou využívány k denním opravám a ošetření vozů. V jednotlivých 
provozovnách budou kromě prohlídek areálů také připraveny expozice vybraných 
vozů metra, tramvají a autobusů, se kterými se cestující mohou setkat v běžném 
provozu, ale i těch, které zajišťují opravy a udržování dopravní cesty pro 
bezproblémový provoz. Mimořádnou součástí programu bude rozloučení s klasickými 
tramvajemi typu T3. 
 
Na své si přijdou i obdivovatelé hasičské techniky nebo moderních technologií. 
Zájemci budou mít totiž jednu z mála příležitostí seznámit se s fungováním 
informačních systémů, které jsou běžně používány v pražské MHD. Dále v rámci 
programu proběhnou prezentace v oblasti životního prostředí, Střední průmyslové 
školy Dopravní a několika dalších partnerů spolupracujících s Dopravním podnikem. 
 
Pro děti Dopravní podnik připravil doprovodný program a několik soutěží o zajímavé 
ceny. Exkluzivně budou moci získat podpis protagonistů filmu Saxána a lexikon 
kouzel. O zábavu a hudební doprovod se bude v areálu starat DJ Radia Express. 
 
Depo Hostivař 

 představení souprav metra M1 a 81-71M  
 ukázka zpětného nakolejování soupravy metra 

Hasičská základna 
 prezentace techniky hasičů DPP 

Ústřední dílny Hostivař 
 prezentace ekologických firem spolupracujících s DPP  
 prohlídka dílen autobusů a tramvají  
 výstava vozů T3 doplněná panely se stručnou historií těchto vozů v pražské 

MHD  
 možnost návštěvy Autoškoly DPP  
 prezentace dopravního informačního systému DORIS  
 představení současných typů autobusů a tramvají 
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18. 9. 2011 ––  neděle – Václavské náměstí bez aut 
 
 
Kde: Václavské náměstí 
Kdy: 10.00 – 16.00 hodin 
 
Program pro veřejnost: 
 

 Freestyle arena  
Slack line - Pro věkovou skupinu cca 15-35 let,  
Frisbee  
Footbag 

 Dětská trať  - plastová elektrovozítka 
 Wheelie – trenažér jízdy na motorce po zadním kole 
 Trať pro OSETy a dětské čtyřkolky  
 Cyklokrosový kopec  
 Půjčovna a výstava elektrokol společnosti E-kolo a dalších partnerů   
 Čerstvý juice pro cyklisty - Hotel Jalta  
 Divadlo pro děti 
 Vystoupení Vandy a Standy – ve 14 a 16 hodin, půlhodinový blok pro děti - 

písničky, zábava, poučení 
 Vystoupení motocyklového závodníka Mirka Lisého – 15 hodin 
 Překážková dráha pro jízdu zručnosti – soutěž v jízdě zručnosti  pro dospělé 
 Duplex - ochutnávky jídel z restaurace – prodej  
 Debenhams - prodej kávy 
 Informační stan PRE 
 Infostánek projektu Praha-elektromobilní 
 Prohlídka krápníkové jeskyně a burčák – Hotel Adria 
 Restaurace U Pinkasů – nealkoholické pivo zdarma 

 
 
Praha elektromobilní - výstava elektromobilů  
 
Kde: náměstí Republiky 
Kdy: 8.00 – 16.00 hodin 
 
V rámci šíření informací o elektromobilitě proběhne výstava elektromobilů. Kromě 
partnerských infostánků budou součástí výstavy také infostánky projektu Praha-
elektromobilní. Realizováno ve spolupráci s partnery „Memoranda“ v rámci projektu 
Praha elektromobilní, společnostmi ČEZ, E.ON, PRE a RWE. 
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19. 9. 2011 – pondělí – Den Pražské integrované dopravy  
 
Kde: Praha hlavní nádraží 
Kdy: 10.00 – 18.00 hodin 
 

 výstava o proměnách Pražské integrované dopravy na 1. nástupišti  
 slavnostní otevření Infocentra PID na Hlavním nádraží v 9.30 hodin za účasti 

1. náměstka primátora Ing. Karla Březiny 
 okružní jízdy vlakem do Depa kolejových vozidel ve Vršovicích 

o odjezdy každou hodinu z Hlavního nádraží (10:35 - 17:35) 
o odborný komentář během prohlídky 

 exkurze v dopravní kanceláři stanice Praha hlavní nádraží 
 3. ročník soutěže o Největšího šotouše PID od 15:30 
 debata o budoucnosti veřejné dopravy v Praze a okolí od 17:00 

 

Praha elektromobilní - pokus o světový rekord v počtu ujetých km na 
elektrickém skútru 

Kde: velodrom Strašnice 
Kdy: od 10.00 hodin   
 
Akce je plánována na 19. a 20. září vždy dopoledne od 10 hodin. První den zhruba 
od 11 hodin začne samotný pokus o český rekord v počtu ujetých kilometrů na 
elektroskútru. Ten bude trvat 24 hodin. Akce pro novináře bude trvat do 12 hodin. 
Během této doby je možno jezdit  přistavenými elektrickými vozidly. V rámci akce 
proběhnou soutěže pro novináře. Počítáme s účastí 15 až 20 zástupců 
z nejrůznějších redakcí. Pro veřejnost proběhne tipovací soutěž po internetu. Akce 
pořádána ve spolupráci s ČEZ. 
 
 
Program 19.9. 2011: 
10.00 hodin – oficiální zahájení – přestávka na kávu , slavnostní přivítání 
11.00 hodin – začátek rekordu 
12.00 hodin – ukončení   
 
 
Praha elektromobilní - výstava elektromobilů  
 
Kde: náměstí Republiky 
Kdy: 8.00 – 16.00 hodin 
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20. 9. 2011 – úterý – Den dopravní výchovy 
 
 
Kde: Dětské dopravní hřiště (dále jen „DDH“) Ke Karlovu 1, Praha 2 
Kdy:  9.00 – 17.30 hodin 
 
Dopolední program: 
 
Promotým Besip Praha: hlavním tématem akce je seznámení s dopravně-
bezpečnostní problematikou a snaha ovlivnit chování návštěvníků akce – účastníků 
silničního provozu – tak, aby se snížil počet nehod a obětí na silnicích.  

Divadelní  sál: 2 dětská divadelní představení, zaměřená na nemotorizované 
účastníky silničního provozu. Začátek představení v 9.00 hodin a v 10.30 hodin. 
Areál DDH: Bezplatná jízda na vypůjčených kolech v simulovaném provozu. 
 
Odpolední program:  
 
Promotým Besip Praha: hlavním tématem akce je seznámení s dopravně-
bezpečnostní problematikou a snaha ovlivnit chování návštěvníků akce – účastníků 
silničního provozu – tak, aby se snížil počet nehod a obětí na silnicích.  

Divadelní sál: Dětské divadelní představení „Pohádkový semafor“, zaměřené na 
nemotorizované účastníky silničního provozu. Začátek představení ve 14.00 hodin. 
Areál DDH: Bezplatná jízda na zapůjčených kolech v simulovaném provozu. Jízda 
zručnosti přes překážky. Testy z Pravidel provozu na pozemních komunikacích pro 
nejmenší. Poradna pro řidiče motorových i nemotorových vozidel. 
 
Soutěže:  

 malování na téma dopravní bezpečnost 
 skládání puzzlí s dopravní tematikou 
 znalosti dopravních značek 

 
Na ostatní DDH bude od 14.00 hodin do 17.30 hodin vstup zdarma.  
 
 
 
Praha elektromobilní - pokus o světový rekord v počtu ujetých km na 
elektrickém skútru 
 
Kde: velodrom Strašnice 
Kdy: od 10.00 hodin   
 
Slavnostní vyhlášení světového rekordu v počtu ujetých km na elektrickém skútru  
(spolupráce s ČEZ, a.s.) 
 
 
Po 24 hodinách bude v úterý 20.9. 2011 v 11 hodin ukončen pokus o rekord v počtu 
najetých km na elektrickém skútru. Po dokončení pokusu bude následovat slavnostní 
vyhlášení rekordu včetně vyhlášení výsledků soutěží pro novináře. Akce pořádána ve 
spolupráci s ČEZ. 
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Program: 
 
10.00 hodin – čekání na výsledky, přestávka na kávu   
11.00 hodin – konec rekordu 
11.15 hodin – slavnostní vyhlášení, předání desky 
12.00 hodin - ukončení  
 
Praha elektromobilní - výstava elektromobilů  
 
Kde: náměstí Republiky 
Kdy: 8.00 – 16.00 hodin 
 
 
 

21. 9. 2011 – středa – Praha bezbariérová 
 
Kde: Infocentrum ve Škodově paláci, Jungmannova 35/29 
Kdy: 14.00 – 17.00 hodin 
 
Program bude tematicky zaměřen na odstraňování bariér v MHD na území hl.m. 
Prahy a bude mít dvě části. 
 
14.00 - představení projektu Praha bez bariér 
14.30 – promítání filmu "Prague needs revolution" 
15.00 - debata k filmu 
15.30 - Promítnutí snímků z Kodaně a Vídně a příklady dobré praxe 
16.00 – Prezentace bezbariérové veřejné dopravy v Praze - ROPID 
16:30 - diskuze a závěr programu 
 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 
 
Kde: stanice metra trasy A Depo Hostivař 
Kdy: 11.00 - 12.00 hodin 
 
Proběhne zkouška upravené nájezdové rampy do vozů metra. 
 
 

 
22. 9. 2011 – čtvrtek – Den informací o alternativní dopravě 

 
Kde: Městská knihovna, Mariánské náměstí 
Kdy: 9.00 – 12.00 hodin 
 
Praha elektromobilní - vyhlášení soutěže pro střední školy na téma „Zapojení 
alternativních pohonů do městské dopravy“ 
 
V souvislosti s „Dnem informací o alternativní dopravě“ proběhne v prostorách 
Městské knihovny na Mariánském náměstí vyhlášení soutěže na téma „Zapojení 
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alternativních pohonů do městské dopravy“. Vyhlášení se zúčastní učitelé a žáci a 
učitelé středních škol, dle časových možností eventuelně i ředitelé škol. Součástí 
dopoledního programu bude krátký seminář, který bude zahrnovat jak obecnou část 
o alternativní dopravě, tak prezentaci pravidel soutěže včetně technických požadavků 
na výsledný projekt. 

 
Program: 
 
9.00 – 9.30 hodin příchod účastníků 
9.30 – 10.15 hodin uvítání, představení podmínek soutěže a technických parametrů 
práce 
10.15 – 10.30 hodin prezentace projektu Praha-elektromobilní  
10.30 – 11.00 hodin pauza na občerstvení 
11.00 – 11.20 hodin prezentace na téma „Zahraniční zkušenosti s alternativními 

pohony v městské dopravě“  
11.20 – 11.40 hodin prezentace na téma „Plány do budoucna v městské hromadné 

dopravě“ 
11.40 – 12.00 hodin představení hlavních cen soutěže, závěrečné shrnutí 
 
Praha elektromobilní - slavnostní převzetí elektromobilu Citroën C-Zero a první 
parkovací karty pro elektromobily 
 
Kde: Mariánské náměstí 
Kdy: 12.30 – 13.00 hodin 
 
Před budovou Nové radnice na Mariánském náměstí proběhne slavnostní předání 
prvního elektromobilu Citroën C-Zero, který hlavní město Praha pořizuje v rámci 
veřejné zakázky na nákup elektrovozidel. Současně bude předvedena první 
parkovací karta pro elektromobily. Ta umožní jejich majitelům – ať již soukromým 
osobám, či firmám, bezplatně parkovat v modrých zónách v centru Prahy po dobu 
jednoho roku. 
 
 
Praha elektromobilní - výstava elektromobilů  
 
Kde: Mariánské náměstí + Staroměstské náměstí 
Kdy: 8.00 – 16.00 hodin  
 
 
Dopravní podnik hl. m. Prahy,a.s. – jízda zručnosti 
 
Jízda zručnosti řidičů tramvají a autobusů v Ústředních dílnách DP v Hostivaři 

 6.45 hodin  - sraz startujících řidičů 
 7:00 hodin - prohlídka trati 
 8:00 hodin - oficiální zahájení 
 8:15 hodin - start prvního soutěžícího 
 13:30 hodin - slavnostní ukončení, vyhodnocení výsledků 
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Další aktivity v Praze v rámci ETM 2011 
 

 

Pražské cyklozvonění 2011 
 
Již pátý ročník Pražského cyklozvonění se uskuteční 17. září v prostorách budoucího 
A-parku, U ledáren v Braníku v Praze 4, kam dorazí cyklistické pelotony z osmi 
městských částí.  
 
Pražské cyklozvonění si klade za cíl propagovat dopravu šetrnou k životnímu 
prostředí a svým zaměřením se připojuje k myšlenkám Evropského týdne mobility. 
Představuje obyvatelům města síť bezpečných cyklotras pro cesty do práce, do školy 
i na rodinnou vyjížďku. Pořádají jej společně městské části Praha 4, 5, 11, 12, 13, 
Libuš, Slivenec a Řeporyje ve spolupráci s Nadací Partnerství a s hlavním městem 
Praha. Městské části se v pořádání akce střídají, v roce 2011 je hlavním 
organizátorem Praha 4, která přebrala pořadatelskou štafetu od Prahy 5. 
  
17. září vyrazí pelotony cyklistů z osmi pražských obvodů, aby se projely po 
pražských cyklotrasách a zakončily svoji jízdu v areálu budoucího A-parku v Braníku. 
Součástí akce bude také zábavné odpoledne (od 11 hod.) pro rodiny s dětmi v A-
parku. Cyklisté si mohou nechat seřídit kola v servisu dílny Bajkazyl, vyzkoušet si 
kola od firmy Homeport, která je dodavatelem bikesharingového softwaru i zařízení, a 
pokud se už dětem i rodičům nebude chtít na kolo, mohou se projet ve šlapacích 
autech. Pro soutěživé z řad mladších cyklistů bude připraven koloběžkový závod a 
nebudou chybět výtvarné dílny, ukázka práce poříční policie, farmářské tržiště 
s biopotravinami i dětskou výživou a kulturní program. 
 
V loňském roce účastníci Pražského cyklozvonění překonali více jak rok starý rekord 
ve zvonění na cyklistický zvonek po dobu jedné minuty, jehož držitelem byla 
moravská Litovel. Nový český rekord na Císařské louce vytvořilo 387 lidí a přesně 
v poledne 17. září 2011 si jej cyklisté v A-parku připomenou. 
 

 

MČ Praha – Libuš  

 
Bezpečnostně dopravní opatření  na území MČ Praha - Libuš: 
 

 probíhá akce Bezpečná cesta do školy v ZŠ L.Coňka 

 
Aktivity pro děti a veřejnost probíhající v rámci ETM: 
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 Městská část Libuš a Písnice – Pražské cyklozvonění - účastník a zakládající 
člen,  

 
 MŠ Lojovická - cyklojízda pro děti. Přijeď do školky na kole - akce pro rodiče a 

děti. Dokážeme žít bez aut - výtvarná výstava v MŠ Lojovická 
 

 MŠ Ke Kašně - výjezd na koloběžkách do okolí Písnice, přednáška Policie ČR 
 

 MŠ Mezi Domy - vyjížďka na kole, koloběžce či tříkolce 
 

 ZŠ Meteorologická - Do školy pěšky nebo na kole - soutěž pro žáky – jak se 
dopravit do školy jinak..... 

 
 

 ZŠ Ladislava Coňka - happeningová akce dne 22.9. Uzavření ulice Ladislava 
Coňka. Ve spolupráci školy a sboru dobrovolných hasičů z Písnice budou 
připraveny na cestě do školy různé soutěže. Po jejich splnění se děti dostanou 
do školy. Děti přijedou do školy jinak než autem či MHD. 

 
 Akce Žákovského zastupitelstva Praha-Libuš - Děti a bezpečná doprava - ve 

spolupráci s Městskou policií hl.m. Prahy. Osvětová akce (jablko nebo citrón) 
mezi řidiči, kontrola dodržování pravidel silničního provozu.  
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ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 – Písnice 
 
Dne 22. 9. 2011 ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Písnice a Městské 
části Praha-Libuš pořádáme akci nazvanou: 
 
 

„ PŘIJĎTE DO ŠKOLY PĚŠKY A OSLAVTE S NÁMI DEN BEZ AUT“ 
 
Ulice Ladislava Coňka bude tento den od 7:00 do 9:00 hod uzavřena. Rodiče, kteří 
povezou děti do školy autem, vysadí své ratolesti v ulici K Vrtilce. Odtud se dětí pod 
vedením učitelek a hasičů musí dostat do školy „jinak“.  
 
Myšlenkou bylo pro děti zajistit alternativu běžně používaného dopravního prostředku 
při cestě do školy, takže budou využity skákací pytle, chůdy, koloběžky nebo jízdní 
kola. Děti budou muset zdolávat lehké překážky a budou odměňovány. 
 
 
 
 


	MČ Praha – Libuš 

