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Den Země se zaměří na snižování emisí v dopravě 

Nízkoemisní a bezemisní pohony v dopravě jsou tématem letošní osvětové kampaně Den Země, 
která se uskuteční ve středu 18. dubna 2018 od 8.30 do 17 hodin na náměstí T. G. Masaryka. Město 
Tábor připravuje se svými partnery zajímavý program nejen pro děti z mateřských a základních 
škol, ale i pro širokou veřejnost. Technické služby Tábor budou prezentovat svoje moderní 
komunální elektrozařízení. Společnost E.ON přiveze elektrokolo, elektrokoloběžku, segway, 
mobilní dobíjecí stanici a elektromobil Tesla. Táborská Střední průmyslová škola strojní a stavební 
představí své aktivity v elektromobilitě. Dopravní společnost COMETT PLUS představí využití 
nízkoemisních pohonů v městské dopravě. 
 
Dopoledne je určeno dětem z mateřských škol a prvních stupňů základních škol. Sdružení Kalypta                
a Ochrana fauny ČR pro ně připravily dvouhodinový soutěžní program zaměřený na automobilovou 
dopravu. Děti se dozvědí, co je to skleníkový efekt nebo nízkoemisní zóna, jaké jsou alternativy šetrné 
dopravy a jaký má stávající automobilová doprava dopad na životní prostředí. Kromě programu na 
náměstí T. G. Masaryka mohou děti navštívit doprovodnou akci Kapky pro Den Země, který tradičně 
v Botanické zahradě pořádá Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Tábor. Zemědělská 
škola poskytne malým návštěvníkům hygienické zázemí a možnost občerstvení. Její studenti také 
každoročně zajišťují soutěžní stanoviště. Občerstvení pro studenty v letošním roce zajistí společnost 
Rej s.r.o. z Plané nad Lužnicí. 
 
Po celý den bude na náměstí prezentován projekt Zdravé město a místní Agenda 21, v němž letos 
Tábor působí desátým rokem. Jedná se o projekt, který podporuje zdraví obyvatel, kvalitu veřejné 
správy a kvalitu strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj. K dispozici budou též 
informace z Odboru životního prostředí Města Tábor. „Téma nízkoemisních a bezemisních pohonů 
v dopravě jsme nevybrali náhodou. V rámci schváleného Plánu zlepšování kvality ovzduší pro Tábor 
jsme se zavázali k tomu, že se budeme věnovat informačním kampaním zaměřeným na snižování 
emisí,“ vysvětluje volbu tématu letošní kampaně místostarostka Kateřina Bláhová, do jejíž 
kompetence spadá jak Odbor životního prostředí, tak Zdravé město a MA21. Táborská městská 
policie zapůjčí na ukázku svůj elektroskútr, který využívají ke své práci strážníci. 
 
Technické služby Tábor představí komunální elektrozařízení, která využívají v péči o veřejnou zeleň 
nebo v každodenním úklidu města. Těšit se tak můžete na ukázku práce elektrovysavače, 
elektromobil nebo elektro ruční nářadí. Společnost E.ON představí v prezentačním stánku své aktivity 
v oblasti elektromobility. Návštěvníci si budou moci prohlédnout elektrokoloběžku, elektrokolo, 
segway a mobilní dobíjecí stanici. Pro zájemce bude k dispozici jízda elektromobilem Tesla s řidičem. 
Dopravní společnost COMETT PLUS představí možnosti využití nízkoemisních pohonů v městské 
hromadné dopravě. Přistaven bude minibus na CNG pohon. 
 
Střední průmyslová škola strojní a stavební bude prezentovat svou zhruba osmiletou činnost na poli 
elektromobility. K dispozici budou tři studentská elektrovozítka, zkonstruovaná studenty, jimiž se 
budou návštěvníci moci na náměstí svézt. Dále průmyslovka přiblíží své spolupořadatelství závodu 
mistrovství světa New Energies Rallye, které se letos v květnu opět pojede jako součást tradiční 
Rallye Český Krumlov. Pro tuto soutěž, určenou elektromobilům a hybridním vozidlům, na táborské 
průmyslovce vyvinuli a vyrobili mobilní dobíjecí systém, jímž je možné nabíjet až 42 elektromobilů 
najednou. A také budou k dispozici informace o chystané výstavbě veřejné rychlonabíjecí stanice                   
v areálu školy. 



                                                                                                       
 
Podrobné informace naleznete na www.taborcz.eu v sekci Zdravé město a MA21 nebo na Facebooku. 
Kontakt: 

Město Tábor  
Ing. Jana Lorencová 
koordinátorka Zdravého města a MA21 
tel. 381 486 166, e-mail: jana.lorencova@mutabor.cz 
www.taborcz.eu a www.taborudrzitelne.cz  
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