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Podrobný program Evropského týdne mobility a 
Evropského dne bez aut 2008v Praze  – Čistý vzduch všem 
 
 
16.9. 2008 (úterý) – Den Eska     Garant - ROPID 

Prezentace městské železnice (Esko - Spojení pro město) jako páteře Pražské integrované 
dopravy. Výstava na nástupištích Masarykova nádraží o současnosti a budoucnosti železnice 
v PID. Zvláštní jízdy vlaků nově otevřenými tunely Nového spojení. Vydání informačních a 
propagačních materiálů o železnici v PID. 

10:00   Zahájení výstavy na Masarykově nádraží 
 
10:04   Zahájení zvláštních jízd po tratích v centru Prahy v oblasti Nového spojení 
Trasa zvláštních jízd:  
Masarykovo nádraží – Libeň - Vysočany – Masarykovo nádraží 
 
13:30 slavnostní zahájení dne Eska za účasti zástupců hlavního města Prahy 
Další jízdy zvláštního vlaku (vždy odjezd z Masarykova nádraží): 
11:24 
14:04 (zvláštní jízda pro zástupce hlavního města Prahy) 
15:34 
17:04 
 
18:30 Zakončení dne Eska 
 
Regionova ETM 16.9.2008         

žst příjezd odjezd příjezd odjezd příjezd odjezd příjezd odjezd příjezd odjezd
PHA-Masarykovo n.  10:04  11:24  14:04  15:34  17:04
PHA-Libeň 10:12 10:16 11:32 11:36 14:12 14:16 15:42 15:46 17:12 17:16
PHA-Vysočany 10:20 10:24 11:40 11:44 14:20 14:24 15:50 16:01 17:20 17:30
PHA hl.n. 10:33 10:39 11:53 11:59 14:33 14:39 16:10 16:16 17:40 17:46
PHA-Libeň 10:49 10:58 12:09 12:18 14:49 14:58 16:26 16:35 17:56 18:02
PHA-Masarykovo n. 11:06  12:26  15:06  16:43  18:10  
           
prezentační jízda pro zástupce hl.m.Prahy, 
ČD a média        
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17.9. 2008 (středa) – Pěší a cyklisté    Garant - TSK hl.m. Prahy 
 
11.00  slavnostní zahájení za účasti radního Mgr. Petra Štěpánka  
 
Cyklistická stezka Malá Chuchle – Lahovice je realizována hl.m. Prahou v termínu 24. 3. 
2008 – 31. 8. 2008 s celkovými výdaji 8 230 753,00 Kč. Město na tuto akci získalo               
7 157 373,00 Kč z prostředků Evropské unie.  
V rámci tohoto projektu bude vybudována cyklistická stezka mezi Malou Chuchlí a 
Lahovicemi v délce 1,4 km a cyklistická doprava tak bude odkloněna ze Strakonické a 
Starolázeňské ulice. Cílem projektu je odstranit nebezpečný úsek páteřní pražské cyklistické 
trasy A1 a umožnit tak bezpečné alternativní dojíždění do zaměstnání a do školy. Realizace 
projektu bude mít pozitivní dopady nejen pro obyvatele městských částí Praha-Zbraslav a 
Praha-Velká Chuchle, kde je projekt lokalizován, ale také pro obyvatele blízkých městských 
částí a obcí, kde existuje podle sčítání lidu, domů a bytů poptávka po pravidelné cyklistické 
dopravě. Projekt je také v souladu s cíli a aktivitami operačního programu Praha - 
Konkurenceschopnost, Strategického plánu hlavního města Prahy a Národní strategie rozvoje 
cyklistické dopravy ČR. V budoucnu dojde k propojení s oblíbenou cyklostezkou 
v Modřanech, která je využívaná také pro in-line. 
 
 
18.9. 2008 (čtvrtek) - Den Městské policie hl.m. Prahy  Garant – MP 
hl.m. Prahy 
 
10.00   zahájení programu  
 
Veškerý program bude probíhat na Slovanském ostrově. Akce bude zaměřena na dopravní 
bezpečnost dětí s důrazem na předcházení úrazům. Dále bude na akci prezentována činnost 
Městské policie hl.m. Prahy.  
 

• dětské mobilní dopravní hřiště a dětské dopravní cesty s možností získání dětského 
řidičského průkazu (vhodné průkazové foto dítěte s sebou) 

• modrý autobus s dopravní tématikou 
• hod na cíl a lovení ryb (soutěže pro nejmenší) 
• ukázky výcviku strážníků 
• ukázky výcviku služebních psů 
• ukázka techniky a vybavení poříčního útvaru s možností svezení dětí (člun, raft, 

potápěčské oděvy) 
• jízdy na motorovém člunu 
• ukázky speciální výstroje a výzbroje Městské policie hl.m. Prahy 
• ukázky mobilní techniky Městské policie hl.m. Prahy (motocykl, automobily 

vybavené radarem a zařízením LOOK, jízdní kolo) 
• střelba z paitbalových pistolí na cíl 
• soutěže o drobné ceny 
• expozice útulků pro opuštěná zvířata 

 
Dále zde bude umístěn informační stan Dopravního podniku a.s. hl.m. Prahy např. 
s informacemi o Opencard. 
 
16.00  ukončení programu 
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19.9. 2008 (pátek) – Den informací o dopravě   Garant - DOP MHMP 
a OMI MHMP 
 
Program bude probíhat v Informačním centru Městského okruhu na Letné (objekt umístěn 
naproti stadionu Sparty).   
 
9.00    slavnostní zahájení za účasti radního hl. m. Prahy Radovana Šteinera, ředitele 
OMI MHMP Ing. Jiřího Tomana, zástupce Metrostavu a.s. 
 
9.15  městský okruh – prezentace, vizualizace tunelového komplexu Blanka  a 
prezentace – délka cca 20 min. – (celý okruh ) 
prostor pro média – k dispozici odborníci (Satra, IDS, OMI, Metrostav) 
 
10.00  Rozvoj metra a tramvají na území hl.m. Prahy 
10.30  Nové spojení, rychlodráha Praha -letiště - Kladno 
11.00  Zóny placeného stání 
11.30  Záchytné parkoviště P+R 
 
12.00 – 13.00  přestávka na oběd 
13.00  - 14.00 promítání městského okruhu 
14.00  zakončení programu 
 
V informačním středisku bude umístěn stánek Dopravního podniku a.s. hl.m. Prahy.  
 
 
20.9. 2008 (sobota) – Den otevřených dveří   Garant – Dopravní 
podnik hl.m. Prahy a.s. 
 
Pro veřejnost bude zpřístupněn areál depa a garáží Kačerov a Muzeum MHD ve vozovně 
Střešovice. Návštěvníci budou mít možnost seznámit se se zázemím největší společnosti 
v oblasti městské hromadné dopravy v České republice. Zblízka se tak mohou podívat na 
všechny dopravní prostředky užívané v běžném provozu a navíc i některé vozy využívané 
pouze jako technické vozy či dnes již historické vozy.  
 
10.00  zahájení programu 
 
Muzeum MHD – vozovna Střešovice  

• vstup do muzea zdarma 
• před muzejní lodí budou vystavené i současné typy tramvají 

 
 
Garáž Kačerov 

• vystavena většina typů současných autobusů, pro veřejnost otevřeno 7 typů 
• speciální vozidlo Volvo 
• výpravna – umístění stanu s informacemi DP hl.m. Prahy 
• infocentrum – tisk jízdních řádů zdarma 
• prezentace Životní prostředí – popis třídění v DP Praha a prezentace partnerů 
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• promítání Kinobusu – pohádky – grotesky 
• pódiová produkce – pohádka pro děti, hudební vystoupení, atd. 
• soutěže pro děti 

 
Depo Kačerov 

• pro veřejnost otevřena hala - vystavení M1 a 8171M na lávkách – přístupné pro 
veřejnost 

• na ploše 8171 a EČS - otevřená pro veřejnost 
• další soupravy M1 vystavené na ploše 
• vůz EČS po rekonstrukci – otevřená technická část 
• ukázka nakolejování vozu metra – hasiči Metro 
• prezentace Hasiči Metro 
• ukázka pomocné techniky 
• soutěže pro děti 
• kantýna 
• prezentace firmy Siemens 
• promítání dokumentární filmů o metru v zasedací místnosti 

 
Doprava – od stanice metra budou v intervalu cca 5 minut jezdit autobusy – garáž Kačerov – 
depo Kačerov a zpět stanice metra Kačerov. 
Pro vozovnu Střešovice není připravena speciální dopravní obsluha.  
 
16.00  ukončení programu 
 
21.9. 2008 (neděle) – Evropský den bez aut   Garant OPR MHMP 
 
Program bude probíhat na Smetanově nábř., které bude uzavřeno pro individuální 
automobilovou dopravu (tramvajová doprava nebude omezena).  
 
10.00  zahájení programu 
 
Zaměření:  
● Celodenní happening na Smetanově nábřeží a náměstí Jana Palacha určený dospělým i 
dětem. 
● Jindy dopravně frekventovaná komunikace patří chodcům, cyklistům a tramvajím. 
● Ulice jako místo k zábavě, odpočinku, aktivnímu pohybu a rekreaci pro obyvatele i 
návštěvníky města. 
● Propagace a podpora alternativních, ekologických a k životnímu prostředí ohleduplných 
druhů dopravy.  
 
Koncepce: 
● Pozvánka na promenádu: Celý prostor, z něhož je nejkrásnější pohled na Pražský hrad i 
Karlův most, koncipovat jako velkou promenádu pro rodiny s dětmi. Do prostoru začlenit: 

- stánky s uměleckými předměty, výchovně vzdělávací materiály s občerstvením 
- sportoviště pro dětské závody 
- místa pro ukázky řemeslné výroby a malířských či výtvarných soutěží 
- výstavky historických i současných moderních ekologických dopravních prostředků 

(např. segway, ekobus) 
- pódium pro moderátora a hudební produkci. 



 5

 
● Vyvolání genia loci této historické lokality: Místa, kde se akce uskuteční, psala v minulosti 
významnou část historie Prahy. Cílem je co nejvíce přiblížit duch uplynulých staletí: 

- průvodci v kostýmech, kteří budou návštěvníkům přednášet o historii těchto míst 
během procházek (spolupráce s PIS) 

- zástupci vybraných řemesel se vztahem z minulosti k lokalitě (hrnčíř, malíř, kovář, 
vázání suchých kytic…) 

- malba obřího obrazu panoramatu Hradčan (každý zájemce ztvární jeho část) 
- fotoatelier s možností vyfotit se s panorama Hradčan a Karlova mostu atd. 
  

Rozdělení lokality: 
Rozdělení celé oblasti do dvou základních zón podle zaměření aktivit: 

1) Zóna pro dospělé a starší děti (kavárna Slavie – Karlův most): 
- výstavy a prezentace  
- výchovně vzdělávací program, ukázky činností, infostánky 
- zábava a atrakce  
2) Zóna pro rodiče s malými dětmi (Karlův most – Rudolfinum) 
- sport  (U-rampa na skateboard a BMX kola, streetball, horolezecká stěna) 
- výtvarné soutěže 
- hlavní pódium, hudební produkce, moderátoři 

 
Časové zóny: 
● Program v dané lokalitě potrvá od 10 do 20 hodin. Není-li jinak uvedeno, jde vesměs o 
celodenní aktivity. 
● Začátky některých dílčích akcí: 

- každou hodinu procházka oblastí v doprovodu profesionálního průvodce PIS 
- v 10, 12, 14 a 16 h představení loutkového divadla 
- v 11, 13, 15 a 17 h představení hraného divadla pro děti 
- od 12 do 14 h akce pro veřejnost: zahraj si své kytarové sólo na profesionální 

aparatuře 
- ve 14 h jízda historických tramvají 
- v 15 h manifestační cyklojízda Pražanů – v 17 h dojezd 
- v 18 h hudební koncert souboru Tap Tap orchestr s Davidem Kollerem      

 
 
Aktivity: 
 
1) Akce pro děti 

a) Malování obrazů na břehu Vltavy 
b) Kreslení křídou na asfalt 
c) Výroba keramiky na hrnčířském kruhu 
d) Ruční práce – např. vyšívání, vázání kytic, navlékání korálků… 
e) Loutkové i hrané divadlo 
f) Nafukování balónků  
g) Skákadla (moucha, trampolína, hrad) 
h) Bodypainting a malování na obličej 
i) Psí spřežení 

 
2) Sportovní soutěže o drobné ceny 

a) Koloběžky  
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b) Heely‘s – boty na kolečkách 
c) Streetball 
d) Segway 

 
3) Zábava a atrakce 

a) Půjčovna kol  
b) Korzující hudebníci: harmonikář a bubeník 
c) Společné malování velkého obrazu – každý zájemce namaluje kousek 
d) Exhibice velocipedistů  
e) U-rampa - skateboardy a exhibice BMX kol 
f) Horolezecká stěna 
g) Driblér Jan Skorkovský 
h) Výcvik dravých ptáků 
i) Rychlokarikaturisté 

 
4) Kulturní program na pódiu + osobnosti 

a) Miloš Wichtrle band (lidové pražské písně na heligonku) 
b) Vietnamský kuchař Le Quang Dao s kytarou  
c) Zahrej si na kytaru na profesionální aparaturu veřejně svou skladbu (sólo)  
d) Závěrečný koncert – Tap Tap orchestr s Davidem Kollerem  
e) Autogramiáda cyklistických patronů (bude jim předán  symbolický klíč k pražským 

cyklostezkám) 
f) Cyklojízda (projekt Auto*Mat) 

 
5) Výstavy + informativní stánky 

a) DP Praha - infostánek, Open Card, ekobus, dřevěná tramvajová kabina  
b) Metrostav, Satra - Městský okruh (vizualizace) 
c) Městská policie Praha - segway, koně, psi 
d) Eltodo – metodika řízení křižovatek 

 
6) Ukázky řemesel na Smetanově nábřeží  

a) Knižní vydavatelé (pragensie) 
b) Hrnčíř, kovář, malíř, vázání suchých kytic, vyšívání atd. 

 
 
Občerstvení: 
 

1) Stánky provozované společností Taiko (strava přizpůsobená struktuře návštěvníků - 
včetně dětí)  

2) Pivní stan 20 x 10 metrů před Rudolfinem (Taiko) 
3) Burčákové stany (nejlepší burčák z Moravy) – zajišťuje vinotéka U sv. Vincenta 

v Břevnově 
 
 
Průvod tramvají Dopravního podniku hl.m. Prahy 

 
• seřazení vozů tramvajového průvodu na Mánesově mostě (ve směru od Malostranské) – 

do cca 13.00 hod 

• odjezd průvodu v cca 14.00 hodin 
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• složení průvodu: 2x historický vůz (popř. souprava), 1x T3 (zrychlovač), 1x T6, 1x KT8, 
1x T3R.P, 1x T3R.PLF, 1x KT8N2, 1x 14T (vozy za sebou seřazeny v tomto pořadí) 

• trasa průvodu: Mánesův most – Staroměstská – Karlovy lázně – Národní divadlo – 
Národní třída – Lazarská – Vodičkova – Václavské náměstí – Jindřišská – Masarykovo 
nádraží – Bílá labuť – Těšnov – Vltavská – Strossmayerovo náměstí– Veletržní – 
Výstaviště  

 
20.00  ukončení programu 
 
22.9. 2008 (pondělí) – Den dopravní výchovy   Garant – TSK hl.m. 
Prahy 
 
Program se uskuteční na dětském dopravní hřišti na území MČ Praha 2 hl.m. Prahy, Ke 
Karlovu 1. Program bude zajištěn atraktivní formou pro děti i rodiče. V dopoledních i 
odpoledních hodinách budou pro děti uspořádány interaktivní dětské divadelní představení. 
Spolupráce s Promoteamem Praha a Městskou policií hl. m. Prahy.  
 
9.00  zahájení programu 
9.05  v sále divadelní představení „Kolo tety Berty“ 
10.30  v sále divadelní představení „Kolo tety Berty“ 
14.00  v sále divadelní představení „Kolo tety Berty“ 
 
14.00 – 18.00 
 

• 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 
• Ukázky poskytování první pomoci (zajišťuje Promoteam) 

  
 
Soutěže:          

• malování na téma dopravní bezpečnosti 
• skládání puzzlí s dopravní tematikou 
• znalosti dopravních značek 

 
18.00  ukončení programu 
 
Pro ostatní dětská dopravní hřiště, která mají i během roku otevřeno pro veřejnost, bude 
navrženo po celý den volný vstup pro organizované skupiny i veřejnost. 
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SEZNAM DĚTSKÝCH DOPRAVNÍCH HŘIŠŤ OTEVŘENÝCH ZDARMA 
PRO VEŘEJNOST OD 14.00 DO 18.00 HOD 

DDH v Praze 2, Ke Karlovu 1 
 
Dostupnost: DDH je v docházkové vzdálenosti ze stanic „I.P.Pavlova“ nebo „Vyšehrad“ 

trasy C metra. 
 
DDH v Praze 3, Jilmová 
 
Dostupnost: TRAM č. 1, 9, 16 - zastávka „Vápenka“ nebo TRAM č. 9, 10, 16, 19 - zastávka 

„Nákladové nádraží Žižkov“ nebo BUS č. 133 - zastávka „Basilejské náměstí“. 

DDH v Praze 4, Jánošíkova 1300  

Dostupnost: BUS č. 198 ze stanice „Budějovická“ trasy C metra nebo BUS č. 114 ze    
stanice „Kačerov“  trasy C metra – zastávka „Ústav mateřství“    

DDH Praze 5, Chaplinovo náměstí 615 
 
Dostupnost: TRAM č. 12, 14, 20 zastávka „Chaplinovo náměstí“. 

DDH v Praze 6, Na Vypichu 
 
Dostupnost: TRAM č. 22 ze stanice „Malostranská“ trasy A metra - zastávka „Vypich“,    

event. BUS č. 108, 174 ze stanice „Dejvická“ trasy A metra - zastávka 
„Vypich“. 

DDH v Praze 7, Na Výšinách 
 
Dostupnost: TRAM č. 26 zastávka „Sparta“, event. v docházkové vzdálenosti (směr Letná) 

ze stanice „Hradčanská“ trasy A metra. 
 
DDH v Praze 9, Litvínovská 500 
 
Dostupnost:  docházková vzdálenost ze stanice „Prosek“ trasy C metra   
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Další aktivity hl.m. Prahy v rámci Evropského týdne mobility 2008 
 

 
• Do práce na kole  - Radní Petr Štěpánek 

 
Cílem akce "Do práce na kole" je upozornit pražany na existující cyklostezky, které umožňují 
pohodlné každodenní dojždění do práce na kole. V Praze je v současnosti kromě cyklostezek 
propojujích kratší úseky, také několik dlouhých tahů umožňujících pohodlně dojet na kole z 
okraje Prahy až do samotného centra. V rámci Evropského týdne mobility se pojede ve dnech 
16. - 18. 9. do centra ze směrů Radotín, Zbraslav, Háje a Sedlec. Mapy tras, bližší informace o 
přesných místech, a časech odjezdu budou k nalezení na stránkách 
http://doprace.prahounakole.cz. Připojit se je možné kdekoliv na trase. 
 
Harmonogram: 
út 16. 9. Směr Zbraslav - centrum 
  odjezd  7:45 od radnice Zbraslav  
  příjezd  8:30 Mariánské náměstí  
 
st 17. 9. Směr Jižní město - centrum 
  odjezd 7:30 Metro Opatov, 7:45 Chodov, 8:00 Roztyly 
  příjezd 9:00 Mariánské náměstí 
 
čt 18. 9. Směr Lužiny - centrum 
  odjezd 8:00 od jezírka u metra Lužiny 
  příjezd 9:00 Mariánské náměstí 
 
pá 19. 9. Směr Sedlec - centrum 
  odjezd 8:00 od přívozu v Sedlci, 8:20 od lávky pro pěší v Tróji 
  příjezd 9:00 Mariánské náměstí 

 
 
 

• Pražské cyklozvonění 
 
Městské části Praha 4, 5, 11, 12, 13 a Praha-Libuš, ve spolupráci s Nadací Partnerství, se 
zapojí do aktivit Evropského týdne mobility společnou akcí Pražské cyklozvonění, která se 
bude konat v neděli 21. září 2008.  
Start účastníků z městské části Praha 11 je v 10.00 hodin u metra Opatov. Pojede se po A 22 
směr Kunratický les ke srubu Gizela (GPS souřadnice 50°1'47.166" N, 14°28'44.495" E), kde 
bude pro účastníky připraveno občerstvení. 
Cyklisté z ostatních městských částí se setkají v 11.00 hod. Na Mlejnku za Barrandovským 
mostem a společně budou pokračovat po cyklistické stezce A 22 do Kunratického lesa. 
Plánovaný příjezd všech účastníků z ostatních městských částí je v 11 hodin 11 minut u srubu 
Gizela. 
Po přivítání a občerstvení bude následovat společná jízda zpět ke stanici metra Opatov, kde 
bude v parku od 13.00 hodin připraven bohatý sportovně společenský program pro veřejnost, 
cyklisty a další hosty.  
Cílem akce je připravit zajímavé setkání pro celé rodiny, s atraktivním sportovně-
společenským programem, s důrazem na větší propagaci všech výhod cyklistické dopravy ve 
vazbě na zlepšení čistoty ovzduší.  
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K Pražskému cyklozvonění se mohou připojit všichni, kdo chtějí podpořit téma ETM „ Čistý 
vzduch všem“. Hlavním organizátorem letošního „Pražského cyklozvonění“, 
podpořeného z grantu Nadace Partnerství a Nadace České spořitelny, je městská část 
Praha 11. 
Do celoevropské akce „Evropský týden mobility“, která se bude konat ve dnech 16. – 22. září 
2008 se mohou zapojit všechna města a obce v České republice. Evropský týden mobility je 
osvětová kampaň pro občany měst, která upozorňuje na problémy se stále narůstající 
automobilovou dopravou ve městech a zároveň nabízí možnosti a výhody udržitelných druhů 
dopravy. V letošním roce je hlavní téma Čistý vzduch všem, tedy zlepšení kvality ovzduší ve 
městech. 

 
 

• Podpora ETM MČ Praha 9 
  

Pořádá Krocan o.s. ve spolupráci s ÚMČ Praha 9 a bobovou dráhou Prosek 
 

• Beseda s občany na radnici Prahy 9 na téma MHD a pěší doprava 
Termín 22.9. od 18:00 

 
• Výstava "Město pro chodce" ve vestibulu Radnice Prahy 9 

Termín 16.9.-30.9. 
 

• 3."Neděle bez aut" - Kdo přijde na Bobovou dráhu Prosek pěšky nebo přijede na kole, 
sveze se na bobech zdarma 

Termín 21.9. od 10 do 17 hodin 
 
 

 
 
 
 
 


