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Mezinárodní kampaň Evropský týden mobi-
lity, zaměřená na podporu šetrných forem do-
pravy, začíná každý rok 16. září a vrcholí 22. 
září Evropským dnem bez aut. 

Letošní ročník kampaně, do níž se pravidelně 
zapojují desítky měst, obcí a regionů z České re-
publiky, proběhl pod heslem „Pohyb správným 
směrem“. Cílem kampaně bylo ukázat možnosti 
udržitelné městské mobility s výrazným zastou-
pením veřejné dopravy, cyklistické a pěší dopravy. 

Pohybové aktivity, podpora pěší chůze, cyklis-
tiky, ale i ukázky dalších způsobů přepravy, jako 
je jízda na bruslích či koloběžkách, tvoří tradiční 
součást doprovodných aktivit Evropského týdne 
mobility. 

Letošní téma kampaně v sobě zahrnovalo také 
postupné systémové změny, pohyb k udržitel-
ným formám dopravy ve městech. Kampaň Ev-
ropský týden mobility je příležitostí prezentovat 
občanům trvalá a vzájemně provázaná opatření 
pro zklidnění dopravy. Podpora hromadné do-
pravy, bezbariérová řešení či budování cykloste-
zek tvoří mozaiku opatření, která přispívají k cel-
kovému zvyšování kvality prostředí ve městech a 
obcích.

V Jihlavě byl Evropský týden mobility zahájen v 
neděli 16. září procházkou po plánované naučné 
pivovarské stezce. Účastníci se prošli místy, kte-
rá jsou spojena s historií sladovnictví a pivovar-
nictví v Jihlavě. Procházka s odborným výkladem 
byla zakončena exkurzí v pivovaru. 

Další větší akcí, která se v rámci Evropského 
týdne mobility konala, byl Den bez aut. Den bez 
aut proběhl v Jihlavě v úterý 18. září a nabízel 
kromě odpoledního doprovodného programu 
možnost jezdit MHD po celý den zdarma. Od-
polední program v areálu Pivovarské restaurace 
lákal na zábavné atrakce nejen pro děti, a to v re-
žii Promoteamu Hitrádia Vysočina, ale na své si 
přišli i dospělí návštěvníci, kteří si mohli vyzkou-
šet skákací boty, projet se na elektrokole či elek-
troskútru, shlédnout in-line a skate show a otes-
tovat znalosti týkající se cyklistického desatera. 
Na akci obstála i známá slibující věta: „Možná 
přijde i kouzelník“, který opravdu přišel a svým 
uměním očaroval malé i velké diváky. Na závěr 
akce se uskutečnila in-line jízda za účasti primá-
tora města Jaroslava Vymazala.

Na čtvrtek 20. září připravilo Zdravé město Jih-
lava a pracovníci Státního zdravotního ústavu 
Jihlavský den zdraví, který má v Jihlavě již něko-
likaletou tradici. Součástí programu bylo měření 
cholesterolu, krevního tlaku, tělesného tuku, gly-
kémie, BMI, fyzické zdatnosti, hodnocení kar-
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diovaskulárních rizik, dále poradna zdravého 
životního stylu, vyšetření spirometrem a body-
statem, ukázky první pomoci, nabídka zdravot-
něvýchovných materiálů, prohlídka sanitního a 
hasičského vozu, fresbee worshop a taneční a 
sportovní vystoupení. 

Hasičský záchranný sbor a Zdravotnická zá-
chranná služba předvedly ukázky své práce v 
terénu. V průběhu akce bylo na náměstí k dis-
pozici pojízdné centrum ústní hygieny, kde po-
skytovala dentální hygienistka informace, jak 
správně pečovat o umělý chrup. 

V pátek proběhla na dopravním hřišti soutěž 
pro žáky ZŠ „Do přírody kolo - pěšky“. Soutěž 
probíhala ve 2 kategoriích – žáci 2. třídy a žáci 
3. třídy. V teoretické části soutěže prokázali žá-
ci vědomosti a znalosti o přírodě a v praktické 
části předváděli jízdu zručnosti na koloběžce a 
první pomoc.

Evropský týden mobility byl zakončen v so-
botu 22. září večerním lampiónovým průvo-
dem. Během průvodu plnily děti úkoly, které 
pro ně nachystalo DDM Jihlava. Na konci ces-
ty čekala na statečné děti drobná odměna.
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