TISKOVÁ ZPRÁVA
Místo jízdenky řidičský nebo technický průkaz. Do projektu Evropský týden mobility jsou
zapojené i letos dopravní podniky
Praha, 19. září 2022

Evropský týden mobility (ETM) je iniciativa Evropské komise na podporu udržitelné mobility.
I letos se zájemci v několika českých městech mohou seznámit s výhodami městské
hromadné dopravy, prohlédnout si nejmodernější autobusy s ekologickým pohonem nebo
třeba vyzkoušet trenažér tramvaje. Čtyři dopravní podniky svezou cestující v rámci Dne bez
aut v MHD zadarmo.
„Tématem letošního ročníku je „Lepší dostupnost“, což odkazuje k tomu, že se lidé chtějí opět
setkávat bez omezení. Právě i díky veřejné dopravě mohou zůstat ve spojení. Doufáme, že už
nikdo nebude strašit veřejnost, že městská hromadná doprava je nebezpečná a lidé by se jí
měli vyhýbat. Naopak bychom ji měli vnímat jako jeden z hlavních pilířů udržitelné mobility ve
městech,“ uvedl předseda Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) Tomáš Pelikán.
Do projektu ETM se zapojil Dopravní podnik města Hradce Králové, který v rámci Dne bez aut
ve čtvrtek 22. září 2022 vystaví na Velkém náměstí parciální trolejbus Škoda 30 Tr – SOR TNB
12 a elektrobus typu SOR NS 12 – ELECTRIC. Hradeckou MHD mohou lidé v tento den použít
zdarma, a to po předložení řidičského průkazu.
V tento den se mohou bezplatně přepravovat cestující i v Ústí nad Labem, konkrétně v tarifní
zóně 101 Ústí nad Labem v MHD, v zelených autobusech a ve vlacích. Dopravní podnik města
Ústí nad Labem tak podpoří omezování městského automobilismu.
Pravidelně se k projektu připojuje také Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou
(DPMLJ). „V centru Liberce se od nás děti z mateřských a základních škol dozví, jak se správně
chovat při cestování MHD. I dospělí si rádi vyzkouší, jaký má řidič výhled z autobusu na
přechod pro chodce. Proto tu máme i improvizovanou zastávku a přechod,“ přiblížila tisková
mluvčí DPMLJ Martina Poršová.
Den bez aut oslaví 22. září bezplatným jízdným také Dopravní společnost Zlín – Otrokovice.
Revizoři jízdní doklady kontrolovat nebudou. Úplně zadarmo si tak mohou MHD vyzkoušet i
lidé, kteří jsou jinak zvyklí používat při jízdách ve městě osobní automobil.
Pokud lidé nechají auto doma a budou cestovat 22. září s Městským dopravním podnikem
Opava, jízdu budou mít rovněž zadarmo. Stačí předložit malý technický průkaz.
V sobotu 17. září si mohli zájemci vyzkoušet trenažéry autobusu, trolejbusu i tramvaje
Dopravního podniku města Brna na dopravním hřišti Riviéra. Ve stejný den se Dopravní
podnik hl. m. Prahy zapojil do akce „Kombinuj a jeď!“, která se odehrála před Výstavištěm
Holešovice. Dopravní podnik města Jihlavy nechal v neděli 18. září nahlédnout do svého
zázemí širokou veřejnost v rámci Dne otevřených dveří, který doplnily lákavé retrojízdy.
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Sdružení dopravních podniků ČR je nejvýznamnější asociace provozovatelů městské hromadné dopravy v ČR. Sdružuje 22
dopravních podniků, působících zejména v krajských městech a zahrnuje mimo jiné všechny provozovatele elektrické drážní
(tzn. tramvajové, trolejbusové a speciální) dopravy v ČR. Členské dopravní podniky ujedou ročně okolo 310 milionů vozových
kilometrů a přepraví přes 1,5 miliardy cestujících. Provozují více než 6 000 vozidel, z nichž nadpoloviční většina je bezemisních.

