
 
www.ecb.cz 

________________________________________________________________________________ 

 

Pokus o vytvoření největší dopravní kolony v Brně 
EkoCentrum Brno připravilo u příležitosti Dne bez aut pro žáky vybrané brněnské 
základní školy netradiční soutěž spojenou s výtvarným tvořením. Cílem akce 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.  
 

V úterý 22. 9. se 40 ţáků druhých tříd základní školy Novolíšeňská v Brně - Líšni pokusilo o 
vytvoření největší dopravní kolony z nakreslených automobilů. Tuto netradiční soutěţ spojenou 
s výtvarným tvořením připravilo pro děti občanské sdruţení EkoCentrum Brno. Připojilo se tak k řadě 
dalších aktivit probíhajících na podporu udrţitelnějších způsobů přepravy ve městech po celé České 
republice v rámci Dne bez aut 22. září a Evropského týdne mobility 16.-22. září.  
 

Cílem akce bylo upozornit děti na to, ţe automobilová doprava ve městech má nejen své výhody, 
ale také výrazné škodlivé dopady, a to především na lidské zdraví a kvalitu městského prostředí. 
„Domnívám se, že stejně tak jako je důležité informovat o kladech i záporech automobilové dopravy 
ve městech řidiče, je potřebné důležité informace poskytovat  i dětem, které si vlastní názor teprve 
vytvářejí. Děti se spontánně pustily do diskuze a vymyslely zajímavé argumenty pro i proti 
jednotlivým druhům dopravy. Většina z uvedených důvodů svědčila o tom, že se děti s touto 
problematikou nesetkávají poprvé,“ uvedla organizátorka akce Mirka Kollnerová z EkoCentra Brno. 
 

Jak samotná soutěţ probíhala? Úkolem dětí bylo v časovém limitu nakreslit co největší počet aut. 
Následně byly papíry slepeny v jeden celek. Akce se uskutečnila v třídách školy, které se za chvíli 
změnily v rušnou městskou ulici, na níţ ve velké dopravní koloně uvízly desítky nakreslených aut.  
 

Bude mít tato akce poţadovaný efekt? „Přesný dopad takovéto akce se dá jen těžko určit. K dětem 
se především dostaly některé důležité informace, které se dají vhodnou výchovou a výukou rozvíjet.  
Při projektu měly děti možnost na vlastní oči vidět, 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.“  uvedla po skončení akce Mirka Kollnerová. 
 

Konání akce finančně podpořili: MŠMT, MŢP a Statutární město Brno 
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EkoCentrum Brno je občanské sdruţení, které funguje nepřetrţitě od roku 1990. Zaměřuje se především na podporu 

ekologicky šetrného ţivotního stylu. Provozuje stálé informační centrum s knihovnou, ekologickou poradnou a 
knihkupectvím v Brně na Ponávce. Ke stěţejním aktivitám patří také výukové a volnočasové programy pro děti a vzdělávací 
program pro dospělé. Od roku 1996 realizuje sdruţení projekt Stezky zdraví Brno – Lelekovice. Více informací na 
www.ecb.cz. 
 

Kontakt: EkoCentrum Brno, Ponávka 2, 602 00 Brno, tel./fax 545 246 403, ecb@ecb.cz, www.ecb.cz 
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