
Evropský týden mobility 

V letošním roce proběhla kampaň „EVROPSKÉHO TÝDNE MOBILITY“ (16. – 22. 

září) na téma "Chytrá a udržitelná mobilita - investice pro Evropu" s heslem "Chytrá a 

čistá mobilita - silná ekonomika."   

Kampaň Evropského týdne mobility je ideální příležitost prezentovat alternativy 

udržitelné mobility občanům, vysvětlit problémy, se kterými se města a obce potýkají, 

s cílem vyvolat změny v chování a učinit pokrok směrem k vytvoření udržitelnější 

dopravní strategie pro Evropu. 

Od roku 2002 se Evropský týden mobility snaží ovlivnit mobilitu a městskou dopravu, 

stejně jako zlepšit zdraví a kvalitu života občanů. Kampaň dává občanům možnost 

poznat, jaká je role městských ulic ve skutečnosti a prozkoumat konkrétní řešení 

městských problémů jako je znečišťování ovzduší. Místní úřady jsou povzbuzovány k 

tomu, aby Evropský týden mobility využily mimo jiné k testování nových opatření v 

oblasti dopravy a získaly tak zpětnou vazbu od občanů. Je to také skvělá příležitost 

pro místní podnikatele k diskuzi o různých aspektech mobility a kvality ovzduší, o 

hledání inovativních řešení, jak omezit využívání automobilů a tím i snížení emisí a 

také o možnosti testování nových technologií. 

Naše škola se zapojila rovněž do této kampaně. Místopředseda školního parlamentu 

Lukáš Štětina provedl dne 20. 9. 2016 průzkum vytíženosti státní silnice 1/43 (v době 

od 11.00 do 11.45 hodin) a ulice Tyršova v Letovicích (v době od 9.45 do 10.30 

hodin). Výsledky průzkumu jsou následující: 

Dopravní prostředky v ulici Tyršova: osobní automobily – 121 x, nákladní 

automobily – 25 x, autobusy – 4 x, kola – 10 x, motocykl - 1 x, traktor – 1 x 
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Osobní auta Nákladní auta Kolo Autobus Motorka Traktor



Dopravní prostředky na státní silnici 1/43: 

osobní automobily – 436 x, kamióny – 45 x, nákladní automobily – 80 x, kolo – 10 x, 

autobus – 1x 

 

 

Z výsledků průzkumu vyplývá vysoké zatížení uvedených komunikací, a to zejména 

osobními a nákladními vozidly i kamionovou dopravou, což má jistě negativní vliv na 

kvalitu bydlení a ovzduší nejen v uvedených lokalitách. 

 

Autoři textu: Lukáš Štětina a Jana Plchová 
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Osobní auta Nákladní auta Kamiony Kolo Autobus


