
Zamyšlení nad Evropským týdnem mobility v Turnově 
 

V týdnu od 16. do 22. září proběl i v Turnově Evropský týden mobility a Evropský 

den bez aut. Tyto akce upozorňují na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou 

ve městech a zároveň nabízejí možnosti a výhody používání udržitelných forem dopravy (pěší 

chůze, kolo, autobus, vlak) 

Během celého týdne probíhaly různé akce, nejatraktivnější byl asi Evropský den bez 

aut v úterý 22. září přímo před Střelnicí, další velmi úspěšnou akcí byl v sobotu program pro 

skateboardisty a bikery před Střelnicí. Tady bylo vidět, jak velkou část mladých lidí tyto 

aktivity lákají. Úspěšný byl také cyklovýlet v neděli z Turnova na Malou Skálu. 

Doufám, že se nám podařilo oslovit alespoň část turnovských občanů, aby se zamysleli 

nad tím, zda je vždy nutné použít auto a nebylo by možné jít pěšky, jet na kole nebo 

hromadnou dopravou. Každý musí začít sám u sebe. 

Nejnákladnější položkou z celé akce je měření kvality ovzduší na Náměstí Českého 

ráje, které probíhalo v neděli a pondělí. Výsledky tohoto měření budeme mít k dispozici 

nejpozději do dvou týdnů po provedeném měření a hodnoty budeme porovnávat s hodnotami 

měření, které probíhalo v Turnově na radnici přibližně do roku 2003. 

Z prací, které vznikly v rámci výtvarné dílny, bude připravena výstava, kde bude 

k vidění to, jak si děti představují Náměstí Českého ráje bez aut a ty větší sami navrhovali jak 

vyřešit problém dopravy přes náměstí.   

Také bychom tímto chtěli poděkovat všem, kteří do přípravy akcí věnovali vlastní 

energii, čas i finance: 

SVČDM „Žlutá ponorka“, studenti Gymnázia z Turnova, Střední zdravotnická škola, Fokus 

Turnov, Základní umělecká škola Turnov, Centrum pro rodinu „Náruč“, Sdružení Český ráj, 

Hasičský záchranný sbor LK, Elektrowin a.s., EKO-KOM a.s., ČSAD Semily, Městská 

knihovna Antonína Marka, Policie ČR, Okresní ředitelství Semily, Městská policie, Kulturní 

centrum Turnov s.r.o. a další jako například firmy a sdružení prezentující pomůcky pro 

hendikepované (Tyfloservis, Tomáš Zajpt - DELFI , el. vozíky BOGI). 

Při několika akcích, jsme se ptali dětí, jak se dopravují do školy a byli jsme mile 

překvapeni, že převažuje doprava autobusem, pak následuje chůze a kolo a až na posledním 

místě je doprava s rodiči autem. Doufejme, že mladší generace bude trochu lepší a bude jí 

záležet na prostředí, ve kterém žije. Proto si myslím, že takové akce mají smysl, i když jejich 

přínos není okamžitý. 

 

     Ing. Zuzana Sedláková, odbor životního prostředí 

 


