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Pokus o vytvoření největší dopravní zácpy v Brně
EkoCentrum Brno připravilo pro žáky základní školy netradiční soutěž spojenou s výtvarným
tvořením. Akce proběhla při příležitosti Dne bez aut a jejím cílem bylo děti pobavit a zároveň
jednoduchou formou upozornit zejména na jeden z následků nadměrné automobilové dopravy
ve městech, a to ztrátu prostoru a s tím související omezení pohybu.
Ve čtvrtek 27. září se 35 žáků druhých tříd ze základní školy Hroznová 1 v Brně pokusilo o vytvoření
největší dopravní zácpy z nakreslených automobilů. Tuto netradiční soutěž spojenou s výtvarným
tvořením připravilo pro děti občanské sdružení EkoCentrum Brno. Připojilo se tak k řadě dalších
aktivit probíhajících na podporu udržitelnějších způsobů přepravy ve městech (veřejná doprava,
cyklistika, pěší) po celé České republice v rámci Dne bez aut 22. září a Evropského týdne mobility
16.-22. září.
Cílem akce bylo upozornit na to, že automobilová doprava ve městech má nejen své výhody, ale také
výrazné škodlivé dopady, a to především na lidské zdraví a kvalitu městského prostředí. „Výsledkem
těchto tematicky zaměřených akcí by mělo být uvědomění si, že nadměrné používaní osobních
automobilů ve městech způsobuje mimo jiné ztrátu prostoru a tím i omezení volného pohybu.
Domnívám se, že stejně tak jako je důležité informovat o kladech i záporech automobilové dopravy ve
městech řidiče, je potřebné důležité informace poskytovat, vždy ale vhodnou formou, i dětem, které si
vlastní názor teprve budou vytvářet,“ uvedla koordinátorka soutěže Jana Rybaříková z EkoCentra
Brno.
Jak samotná soutěž probíhala? Úkolem dětí bylo v časovém limitu třiceti minut nakreslit podle
připravených šablon co největší počet aut. Akce se uskutečnila na školním dvoře, který se za chvíli
změnil v rušnou městskou ulici, na které ve velké dopravní koloně uvízly desítky nakreslených aut.
Přesný počet aut se však nepodařilo zjistit, protože veselé soutěžení dětí přerušil silný déšť, který
velmi rychle vyřešil svízelnou dopravní situaci nakreslenou pouze křídami na školní dlažbu. Děti
však ve výtvarném tvoření, teď už na papír, pokračovaly i ve třídě a nakreslily ještě mnoho aut.
Bude mít tato akce požadovaný efekt? „Dopad takovéto akce se dá jen těžko vysledovat. K dětem se
dostaly některé důležité informace a hlavně děti na vlastní oči viděly, že hodně aut potřebuje ve městě
velký prostor, který potom může chybět chodcům a cyklistům. Tato akce pro mě, a věřím, že i pro děti,
byla nejen zábavným výtvarným happeningem, ale i velmi názornou ukázkou toho, co může způsobit
nadměrné používání osobních automobilů v našem městě. Vzhledem k úspěchu této akce počítáme
s jejím pokračováním v příštím roce, kdy se pokusíme vytvořit rekordní dopravní zácpu,“ uvedla po
skončení akce Jana Rybaříková.
Konání akce finančně podpořila Nadace Veronica.
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EkoCentrum Brno je občanské sdružení, které si připomnělo už 16 let nepřetržité existence. Ve svých
stěžejních projektech se zaměřuje především na témata z oblasti ekologie, ochrany přírody, zdravého životního
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