
 

Evropský týden mobility      
16. – 22. září 2020 

Motto: „Tvůj styl, tvoje volba!“ 
 

   
   

 

 

 

   

Evropský týden mobility je kampaň, která probíhá každoročně od roku 2002 a má za cíl propagovat 

bezpečné, ekologicky šetrné způsoby dopravy ve městech a obcích. Součástí této kampaně je Den 

bez aut (22. 9.). Tématem letošního ročníku je „ Bezemisní mobilita pro všechny“ a sloganem „Tvůj 

styl, tvoje volba!“ 
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Evropský týden mobility      16. – 22. září 2020 
T V Ů J  S T Y L ,  T V O J E  V O L B A !  
 

Evropský týden mobility inspiruje každý rok od 16. do 22. září radnice i obyvatele českých měst a 

obcí, aby dali větší šanci alternativní dopravě. Tématem letošního ročníku byla „Bezemisní mobilita 

pro všechny“, která odráží ambiciózní cíl uhlíkově neutrálního evropského kontinentu do roku 2050 

i nutnost jeho dostupnosti pro všechny, tedy i obyvatele s hendikepem. Do projektu je aktuálně 

zapojeno 49 zemí a v České republice se ho letos účastnilo na 28 obcí a měst. 
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Statutární město Karlovy Vary připravilo ve spolupráci se svými partnery třináctý ročník aktivit pro 

děti z mateřských, základních a středních škol, ale také pro širokou veřejnost. 
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Středa 17. září 2020  

Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o. 
Středeční dopolední program zahájila třída 7. B ze ZŠ Konečná 25, Karlovy Vary Evropský týden 

mobility a pěšky navštívila lanové centrum na Sv. Linhartu. Cestou se žáci rozcvičili a dostatečně 

zahřáli, mohli tak hned po proškolení vyrazit na vysoký lanový okruh. Ti, kteří výškou nestačili 

nebo si prostě jen chtěli užít "jiná" lana, vyrazili na střední okruh. Všichni překážky zvládli. Někteří 

dokonce překonali sami sebe a vyhráli nad strachem z výšek. Sportovní dopoledne si zpestřili nejen 

sbíráním hub, ale hlavně bodů za chůzi v aplikaci EPP Pomáhej pohybem, kdy se rozhodli podpořit 

projekt "Zahrada pro budoucnost - jedlá zahrada" školy ve Velkých Popovicích. U vybraného 

projektu žáky zaujalo, že je cílem projektu vytvoření místa pro setkávání žáků, pedagogů, rodičů, 

dětí i seniorů a tím podpoří komunitní život v obci. V tentýž den se zúčastnili dopolední lesní 

pedagogiky žáci páté třídy ze ZŠ Šmeralova 15, Karlovy Vary. Vzhledem ke slunečnému počasí se 

akce velmi vydařila, žáci spolupracovali na výbornou, a tak si zasloužili sladkou odměnu. 

 

         
 

         
 

 

SPORTOVÁNÍ POD LAMPOU 

Multifunkční hřiště ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25, p. o. 
Ve středu 16. 9. se na sportovním hřišti Základní školy Karlovy Vary, Konečná 25, p. o. sešli rodiče 

s dětmi a učiteli, aby si společně užili netradiční sportovní podvečer. Nešlo o žádné velké sportovní 

výkony, ale o to trochu si protáhnout tělo a užít si společný čas. I přes nepříznivou a složitou dobu 

se u jednotlivých stanovišť vystřídalo na 50 dětí s doprovodem. Těšíme se na akci opět za rok. 



Evropský týden mobility      16. – 22. září 2020 

 

 

Stránka 4 

 

          
 

          
 

 

 

Pátek 18. září 2020  

EVROPSKÝ DEN BEZ AUT VE SVĚTĚ ZÁCHRANÁŘŮ 

Centrum zdraví a bezpečí 
V pátek 18. 9. 2020 proběhla ve Světě záchranářů celodenní akce "Evropský den bez aut ve Světě 

záchranářů". Navzdory aktuální situaci se akce zúčastnilo přes 200 osob.  

Návštěvníci měli možnost si projít sedm soutěžních stanovišť, na kterých si mohli prověřit pod 

taktovkou profesionálních lektorů (záchranáři, policisté, hasiči) své teoretické znalosti v praxi 

a přiučit se novým dovednostem. Děti si mohly vyzkoušet, jak správně pomoci člověku v 

bezvědomí, jak reagovat v případě dopravní nehody a seznámily se s nebezpečím železničních 

přejezdů. Také si děti prověřily fyzické dovednosti na stanovištích jako např. jízdu zručnosti, jízdu 

za použití opileckých brýlí a také otočný simulátor, na kterém si na vlastní kůži vyzkoušely, jaký je 

to pocit, když se ocitnou v autě obráceném na střechu.  

Dopolední program byl věnován dětem, ty byly zvídavé, s lektory spolupracovaly, dotazovaly se na 

mnohdy zajímavé situace. Na otočném trenažéru, který simuluje převrácení auta, si všichni 

uvědomili, jak je důležité se za jízdy poutat. Největší úspěch však sklidily alkobrýle. Odpoledne 

bylo otevřeno pro širokou veřejnost, která měla přístup do areálu zdarma a mohla si vyzkoušet 

mimo jiné i dopravní hřiště a naučnou stezku.  

Celá akce proběhla ve velmi klidné a přátelské atmosféře.  
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Sobota 19. září 2020 

ZELENOU STEZKOU NA KOZODOJ – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

Ekofarma Kozodoj 
"Ekofarma Kozodoj - ekocentrum pro Karlovarský kraj" se již tradičně zapojuje do kampaně. 

Letošní sobotní slunečné počasí přálo návštěvníkům Kozodoje, a tak se na akci průběžně stihlo 

vystřídat na 600 návštěvníků, kteří si užili každoročně skvěle připravený program nejen pro rodiny 

s dětmi. 
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Úterý 22. září 2020  

EVROPSKÝ DEN BEZ AUT S DPKV 

Dopravní podnik Karlovy Vary a. s. 
Letošní Evropský týden mobility uzavřel v úterý 22. září už tradičně Den bez aut. V předešlých 

ročnících město nabízelo hromadnou dopravu zdarma, což ale drtivá většina cestujících ani 

nepoznala, protože jezdí na Karlovarskou kartu. Letos se proto mezi cestující na Tržnici i do 

autobusů vypravily dvě dvojice brigádníků v barvách Dopravního podniku. Od jedné do šesté 

hodiny odpolední rozdaly cestujícím pro radost a jako poděkování celkem patnáct set obálek 

s informacemi o Dni bez aut, o městské hromadné dopravě v Karlových Varech a také s drobnými 

dárkovými předměty. Odměnou jim obvykle byl překvapený úsměv. 

 

 

                
 

                                      
 

 

 

 

Statutární město Karlovy Vary tímto děkuje všem subjektům a dobrovolníkům, kteří se 

podíleli na uspořádání třináctého ročníku Evropského týdne mobility a Evropského dne bez 

aut, ale i všem návštěvníkům. Těšíme se na spolupráci u čtrnáctého ročníku. 
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Partneři kampaně: 

Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o.  

Žákovský minipodnik „Rodoklub“ – ZŠ Konečná 

Varyba dětem 

ZŠ Karlovy Vary, Konečná 25, p. o. 

Městská policie Karlovy Vary 

DiaKar, z. ú. 

Ekologická farma a občanské sdružení Kozodoj 

Asociace záchranný kruh, z. s. – Svět záchranářů 

BESIP 

Media a. s. 

W&P EURONOVA s. r. o. 

Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. 

kv ryby.cz 

Rengl, s.r.o. 

AUTOspektrum 2000, s.r.o. 

Vitar, s.r.o. - Capri-Sonne 

 


