
Sdílená kola a koloběžky jsou výborným prostředkem moderní 
mikromobility ve městech a město Brno sdílenou mobilitu jednoznačně 
podporuje.  

Město má se všemi provozovateli podepsané memorandum  
o porozumění, které si klade za cíl zodpovědné provozování sdílené 
mikromobility a její postupný rozvoj v souladu se zájmy města.

Jedním z velkých problémů sdílené mikromobility je zejména 
chování uživatelů. Snímky poházených koloběžek nejen v Brně,  
ale i dalších metropolích, bohužel kazí této formě dopravy reputaci. Proto radní pro dopravu  
Ing. Petr Kratochvíl ve spolupráci s městem,  
dohodl férové podmínky pro jejich provoz.

Půjčit si koloběžku je velice snadné. Přijdete k ní, přes aplikaci (každý provozovatel má svoji)  
načtete QR kód z koloběžky, ta se odemkne a můžete vyrazit. Během jízdy aplikace počítá celkový 
čas jízdy a rychlost je omezená na 25 km/h. 
A zatímco dříve bylo možné jízdu ukončit kdekoliv, nyní můžete koloběžku zaparkovat jen na 
předem určených parkovacích místech (poloha je sledována přes GPS). V případě, že budete chtít 
jízdu ukončit kdekoliv jinde, aplikace upozorní na to, že takto parkovat nelze. Neodhlásí se  
a uživateli se i nadále strhávají peníze za pronájem.  
Ale i na vhodném místě je třeba koloběžku správně odstavit (nikoliv pohodit)! 

Parkovací místa pro kola a koloběžky buduje město i ve spolupráci  
s provozovateli sdílené mikromobility. Pro tyto účely jsou dostupná 
data o jízdách, nejčastějších trasách, požadavcích na zaparkování  
a mnohé další.  

Uživatelé tak mají k 1. 8. 2021 ve městě k dispozici: 

•  městské stojany (182 míst) 

•  vyznačená parkovací stání na vozovce (145 míst) 

•  stojany z open street map - městský mobiliář (40 míst)

I přestože se město i provozovatelé snaží parkování kol a koloběžek co nejvíce zjednodušit,  
konečná zodpovědnost leží na každém z nás. 

www.brnoinmotion.cz

Provozovatelé sdílených kol:  
•  Bolt 
•  Nextbike 
•  Rekola

Provozovatelé sdílených koloběžek:  
•  Bolt 
•  Lime 
•  Yoyoway

SDÍLEJ ZODPOVĚDNĚ

Uživatelé mají být motivovaní k tomu, aby jezdili a parkovali zodpovědně. Motivace má přicházet 
jak od provozovatelů služby, tak i od města. Co tedy společně děláme pro to, aby město nebylo 
zahlceno převrácenými koly a koloběžkami? 

odborem dopravy a provozovateli koloběžek 


