
S politickou a finanční podporou:
EVROPSKÉ KOMISE
Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu
Rue Jean-André de Mot 28 / Jean-André de Motstraat 28
B-1049 Brusel – BELGIE

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.

Máte dotaz? Obraťte se na evropský sekretariát nebo svého národního 
koordinátora: www.mobilityweek.eu/contact

Ceny udržitelné mobility

Cena EVROPSKÝTÝDENMOBILITY 
představuje místní úřady, které při 
podpoře udržitelné městské mobility 
vynakládají značné úsilí. V roce 2017 
vznikla druhá kategorie, která oceňuje 
úspěchy menších evropských měst 
v oblasti udržitelné mobility. Cenou 
SUMP je pak odměněno vynikající 
plánování udržitelné městské mobility. 

VÍDEŇ RAKOUSKO
Vítěz ceny EVROPSKÝTÝDENMOBILITY pro rok 2017 v kategorii větších měst

IGUMENICA ŘECKO
Vítěz ceny EVROPSKÝTÝDENMOBILITY pro rok 2017 v kategorii menších měst

TURDA RUMUNSKO
6. cena SUMP

@europeanmobilityweek

@EuropeanMobilityWeek

@MobilityWeek

youtube.com/europeanmobilityweek
Videa se všemi finalisty můžete zhlédnout na YouTube:

Vítězové ceny Udržitelné mobility pro rok 2017:

Kombinuj a jeď!



AKTIVITYMOBILITY

Evropané milují rozmanitost v jídle, v 
módě i v hudbě, tak proč mnozí z nás 
využívají pořád ten stejný dopravní 
prostředek? V tomto roce se nás 
EVROPSKÝTÝDENMOBILITY snaží 
přesvědčit, abychom prozkoumali i jiné 
způsoby přepravy z bodu A do bodu 
B a zvážili, který způsob dopravy pro 
nás bude ten nejlepší. Proč nezkusit 

jet do posilovny na kole, jet do práce 
vlakem nebo se do obchodů projít? 
Když začneme využívat více dopravních 
prostředků a do naší cestovní rutiny 
zařadíme udržitelné způsoby dopravy, 
nejenže to může mít pozitivní dopad na 
životní prostředí, ale pomůže nám to cítit 
se zdravější a šťastnější, a ještě k tomu 
ušetříme peníze!

Více informace naleznete na: www.mobilityweek.eu/theme-2018

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

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.

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

www.mobilityweek.eu#mobilityweek #MixAndMove

O EVROPSKÉMTÝDNUMOBILITY Kombinuj a jeď!

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


