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E V R O P S K Ý T Ý D E N M O B I L I T Y 
probíhá každoročně od 16. do 22. 
září a umožňuje městům vyzkoušet 
si alternativy udržitelné dopravy. 
Povzbuzujeme jednotlivce, aby se 
dopravovali udržitelným způsobem, 
například chodili pěšky nebo jezdili na 
kole, čímž můžeme snížit emisi oxidu 

uhličitého, zlepšit kvalitu ovzduší a 
vytvořit městské prostředí, kde se bude 
příjemně žít i pracovat. V roce 2017 
proběhl dosud nejúspěšnější ročník 
EVROPSKÉHOTÝDNEMOBILITY, do 
kterého se zapojilo více než 2 500 měst.

Své činnosti a události můžete registrovat online na adrese www.mobilityweek.eu

#mobilityweek #walkwithus

O EVROPSKÉMTÝDNUMOBILITY



#walkwithus

Bezpečná chůze a jízda na kole
Naše těla jsou postavena tak, aby se 
pohybovala, ale mnozí z nás mají problém 
najít čas pro různé aktivity během dne. 
Můžeme konstatovat, že většina našich 
rutinních činností je prováděna při 
sezení: v dopravě, u stolu nebo před 
obrazovkou. Ale co když bychom mohli 
zapojit cvičení do našeho každodenního 
života a zároveň ušetřit peníze?

Tento EVROPSKÝTÝDENMOBILITY 
klade důraz na bezpečnou chůzi a jízdu 
na kole a na výhody, které to může mít 
pro naše zdraví, životní prostředí a pro 
náš bankovní účet!

Aktivní způsoby přemisťování, jako je 
chůze a jízda na kole, nevytvářejí žádné 
emise a pomáhají udržovat naše srdce 
a tělo zdravé. Města, která podporují 
procházky a jízdu na kole oproti jízdě 

osobními vozidly, jsou také atraktivnější, 
mají menší problémy s dopravními 
zácpami a vyšší kvalitu života. Takže proč 
během tohoto září nechodit s námi a zažít 
tak výhody, které vám to přinese?

Pro více informací navštivte
www.mobilityweek.eu/theme-2019



AKTIVITYMOBILITY

www.mobilityweek.eu#walkwithus

Chcete se EVROPSKÉHOTÝDNEMOBILITY zúčastnit mimo termín 16.–22. září?

Více informace naleznete na: 
www.mobilityweek.eu/mobility-actions

Společnosti, nevládní organizace, 
školy a ostatní představitelé, 
kteří by se do kampaně 
EVROPSKÝTÝDENMOBILITY rádi 
zapojili, mohou své AKTIVITYMOBILITY 
registrovat online.

Na rozdíl od účasti na 
EVROPSKÉMTÝDNUMOBILITY se 
do AKTIVITMOBILITY můžete zapojit 
po celý rok. Sdělte celému světu, co 
děláte pro to, abyste podpořili chytřejší 
způsoby přepravy z bodu A do bodu B.



 www.youtube.com/user/europeanmobilityweek

Ceny za udržitelnou mobilitu
Ocenění EVROPSKÝTÝDENMOBILITY jsou 
poskytovány místním úřadům, které byly 
vyhodnoceny jako organizátoři nejzajímavějších 
aktivit v období 16. - 22. září. Ceny jsou 
udělovány ve dvou kategoriích: první je pro obce 
s více než 50 000 obyvateli a druhá pro menší 
obce pod touto hranicí. Ocenění SUMP Award 
oceňuje místní a regionální úřady za vynikající 
výsledky v oblasti plánování udržitelné městské 
mobility.

LISABON   
PORTUGALSKO

VÍTĚZ  
Větší obce

Navštivte naši stránku YouTube a podívejte se na videa s předáváním cen:

Vítězové ceny za 
udržitelnou mobilitu v 
roce 2018 jsou:

GREATER 
MANCHESTER  
SPOJENÉ 
KRÁLOSTVÍ

7. předávání cen SUMP

LINDAU  
NĚMECKO

VÍTĚZ  
Menší obce



Více informací

www.mobilityweek.eu

Evropský sekretariát
EUROCITIES
Square de Meeûs 1
B-1000 Brusel – BELGIE
Tel. +32 2 552 08 75
info@mobilityweek.eu

Publikace a nástroje, které vám pomohou při organizaci akcí 
EVROPSKÉHOTÝDNEMOBILITY, lze stáhnout z našich webových stránek: www.
mobilityweek.eu

Chcete být informováni? Obraťte se na evropský sekretariát nebo na svého národního 
koordinátora a požádejte o radu: www.mobilityweek.eu/contact

S politickou a finanční podporou:
EVROPSKÉ KOMISE
Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu
B-1049 Brussels – BELGIUM
www.ec.europa.eu/transport
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