
 

Evropský týden mobility 2012   
 

16. - 21. září Václavské náměstí  
 
Denně od 10.00 do 18.00 hodin od 16. do 21. září (včetně) bude v dolní části Václavského 
náměstí připravena nabídka prezentací ekologických dopravních prostředků, informací o 
alternativních pohonech, návštěvníci si budou moci i některé druhy vozidel vyzkoušet, pro 
malé návštěvníky bude k dispozici i dopravní hřiště Městské policie.  
 
V pondělí 17. září ve 13.30 hodin se bude konat neformální setkání radního hl. m. Prahy 
Radka Lohynského s médii. 
 
Ve středu 19. září v 10.30 bude připravena prezentace o dopravě náměstka primátora hl. m. 
Prahy Josefa Noska.  

 Prezentace  
 Ukázky prostředků ekologické dopravy – elektroskútry, elektromobily, hybridní vozy, atd.  
 Půjčovna a výstava koloběžek a in-linů  
 Představení a testování elektrokol  
 Podpora bezpečnosti dětí v rámci dopravy  
 Dopravní hřiště  
 Odborné přednášky na téma mobility a ekologie  
 Diskusní fóra  

  22. září Smetanovo nábřeží –  Evropský den bez aut 
 

Evropský den bez aut je vlastně vyvrcholením celého ETM, Letos bude opět uzavřeno 
Smetanovo nábřeží – Křížovnická ulice a nám. J. Palacha, kde se bude moci veřejnost 
zapojit do připraveného programu.  
 
Zahájení akce v 10.00 hodin, ukončení v 18.00 hodin. 
 
Ve 13.30 je plánováno krátké setkání primátora hl. m. Prahy Bohuslava Svobody, který na 
místo přijede na kole, s médii.  
 
Z programu:  
● Prezentace  
● Soutěže pro děti i dospělé – jízda na čas a přesnost na dopravním prostředku dle vlastního  
    výběru  
● Test výhodnosti dopravy po Praze – praktická zkouška rychlosti pohybu po Praze  
● Cyklokoutek – testovací jízdy, poradenství v oblasti městské cyklistiky, distribuce cyklomap  
● Open mic prostor pro přihlášené umělce – umělecké příspěvky návštěvníků akce.  
● Ukažte svou kvalitu svého umění a předveďte své hudební, divadelní, taneční či jiné 
představení v rámci tématu mobility.  
 
 
Na akci s městem spolupracují významní partneři: Pražská energetika, a.s., Pražské služby 
a.s., Pražská plynárenská, a.s., Český plynárenský svaz, ČEZ, E-ON, SOR Libchavy, a.s., 
Elektromobil, s.r.o., Citroen, Toyota Motor Czech, Opel, Fiat a další.    
 
 
 



I letos proběhne v Praze řada dalších akcí v rámci ETM, z nichž největší jsou: 
 

Pražské cyklozvonění, jehož již 6. ročník se uskuteční v sobotu 15. září. Hlavním 
organizátorem je letos Praha 12 a do akce se zapojí kromě dalších devíti městských částí i 
hlavní město a Nadace Partnerství. Pražské cyklozvonění představuje Pražanům síť 
bezpečných cyklotras pro cesty do práce, do školy i na rodinnou vyjížďku. Z několika míst 
Prahy vyrazí cyklistické pelotony, které budou společně směřovat na soutok Berounky a 
Vltavy. Na oddechové louce U Soutoku v Komořanech potom bude připraven další odpolední 
program pro malé i velké účastníky. 
 
Záštitu nad Pražským cyklozvoněním převzala radní hl. m. Prahy Helena 
Chudomelová, která zahájí program na oddechové louce U Soutoku v Komořanech ve 
12.00 hodin. 
 

* 
 
Velká studentská cyklojízda Prahou odstartuje 21. září v 9.00 hodin z Centrálního parku 
Pankrác, pořádá ji o.s. Oživení ve spolupráci s iniciativou Auto*Mat, podpořila Nadace 
Partnerství ve spolupráci s Nadací České spořitelny a Hlavní město Praha. 
 

* 
 

Festival Zažít město jinak se koná se v sobotu 22. září, pořadatelem již 7. ročníku je 
iniciativa Auto*Mat.  Jedná se o pouliční slavnost, centrální program proběhne na 
Václavském náměstí, má se zapojit více než dvacet pražských čtvrtí, v nichž se obyvatelé i 
návštěvníci mohou těšit na akce pro děti, koncerty, výstavy i debaty o budoucnosti Prahy. 
Kavárny a restaurace rozšíří své zahrádky a nová zákoutí vytvoří sami obyvatelé – třeba jen 
vynesením pár židlí na ulici. K festivalu se připojilo také Sdružení TEREZA.  
 
 
V rámci tohoto festivalu se uskuteční Velká podzimní cyklojízda 2012, organizátoři zvou 
cyklisty na 10. hodinu do dolní části Václavského náměstí. Po necelých deseti kilometrech 
jízdy centrem Prahy a po zhruba hodině a půl na cestě se celá cyklojízda vrátí na pěší zónu 
Václavské náměstí. 
 
Záštitu nad akcí převzala radní hl. m. Prahy Aleksandra Udženija. 
 

* 
 

Akce městských částí: 
 
Městská část Libuš a Písnice se připojí k Pražskému cyklozvonění a dále pořádá akce ve 
školách:: 
 
 MŠ Lojovická: cyklojízda pro děti, Městská policie Praha – Medvídek Brumla ve městě – 
prevence -Zkusme to bez aut – akce pro děti spojená s „dotazníkem“– každé dítě na 
magnetické tabuli přidá dopravní prostředek, kterým dorazilo do školky + rozhovory s dětmi 
k tématu Malování křídami na chodníky v okolí MŠ 
Návštěva záchranářů v mateřské škole – prohlídka sanitního vozu 
 
 



MŠ Ke Kašně: akce „Do školky po svých“ – akce pro děti a rodiče, „využijte tuto možnost a 
alespoň některý den přijďte do školky pěšky nebo přijeďte na jakémkoliv bezmotorovém 
dopravním prostředku (kolo, koloběžka, tříkolka apod.)“, vaše vozítka bezpečně zaparkujete 
v areálu školky 
 
MŠ Mezi Domy:  
18. září přijedou děti i personál do MŠ na koloběžkách, tříkolkách, kolech, popřípadě 
kolečkových bruslí. Věříme, že se k nám rodiče přidají!! 
19. září akce „Jedeme MHD do Muzea Policie ČR“ - interaktivní představení zaměřené na 
dopravní výchovu s využitím prvků černého divadla  
 
 ZŠ Meteorologická: 19. září  Den mobility – soutěž pro třídní kolektivy na vytvoření vozítka 
na ekologický pohon a naučně poznávací stezka po škole – Ekologicky a vesele do školy - 
Děti a bezpečná doprava - ve spolupráci s Městskou policií osvětová akce mezi řidiči, 
kontrola dodržování pravidel silničního provoz - beseda s Městskou policií 

 
* 

 
 

Evropský týden mobility a Evropský den bez aut vyhlašuje 
každoročně, již od roku 2001, Evropská komise a vyzývá města a 

obce, aby se k této akci připojily. Tradiční a závazný termín konání 
ETM je 16. – 22. září. V roce 2011 se akce zúčastnilo 2 268 měst, v 

nichž žije 156 miliónů obyvatel. 
 
 


