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Pokus o vytvoření největší dopravní kolony v Brně
EkoCentrum Brno připravilo 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. 
Ve čtvrtek 22. září se žáci druhé a třetí třídy základní školy Merhautova v Brně pokusili o vytvoření 
největší dopravní kolony 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 v tomto roce na podporu udržitelnějších způsobů přepravy ve městech. 
Cílem akce bylo upozornit děti zábavnou formou 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. 
„ Je velice důležité, aby si děti uvědomovaly, že automobilová doprava má nejen kladné stránky, ale  
i záporné. A že i samy děti mohou mít podíl na tom, aby byl ve městech čistší vzduch. Například tím, 
že požádají rodiče, aby mohly jet do školy městskou hromadnou dopravou a ne autem. Děti se 
spontánně pustily do diskuze a vymyslely zajímavé důvody, v čem je doprava městskou hromadnou 
dopravou lepší než automobilem a naopak,“ uvedla organizátorka akce Tereza Náhlíková 
z EkoCentra Brno.

Jak samotná soutěž probíhala? Úkolem dětí bylo v časovém limitu nakreslit za 10 minut na jeden 
papír co největší počet aut. 

 „Tato akce měla především preventivní a informativní funkci, děti si mohly uvědomit, že i ony samy 
mohou každý den ovlivnit prostředí ve svém městě.  Děti mohly zábavnou formou výtvarného 
happeningu zjistit, že množství aut ve městech je obrovské a často tak ubírají místo potřebné pro 
normální život chodců nebo cyklistů,“ uvedla po skončení akce Tereza Náhlíková.

Konání akce finančně podpořili: MŠMT, Statutární město Brno a Jihomoravský kraj
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EkoCentrum Brno je občanské sdružení, které funguje nepřetržitě od roku 1990. Zaměřuje se především na podporu 
ekologicky šetrného životního stylu. Provozuje stálé informační centrum s knihovnou, ekologickou poradnou a 
knihkupectvím v Brně na Ponávce. Ke stěžejním aktivitám patří také výukové a volnočasové programy pro děti a vzdělávací 
program pro dospělé. Od roku 1996 realizuje sdružení projekt Stezky zdraví Brno – Lelekovice. Více informací na 
www.ecb.cz.
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