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Město Tábor se v dubnu zaměřilo na zlepšování životního prostředí 
 
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“ a Den Země – dvě celorepublikové kampaně věnované zlepšení 
životního prostředí se v dubnu uskutečnily také v Táboře. Základní statistická čísla jsou 4,16 tun 
sebraného odpadu, 15 dobrovolnických subjektů a jednotlivců a 650 návštěvníků Dne Země. Obě 
proběhlé akce organizovalo Město Tábor v rámci projektu Zdravé město. 

 
Největší celorepubliková dobrovolnická akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“probíhala v Táboře od       
6. do 19. dubna. Zapojilo se do ní 15 subjektů z řad jednotlivců a subjektů. Oproti roku 2017 se 
přidalo 7 dalších subjektů. Cílem akce bylo uklidit černé skládky a pohozený odpad ve veřejných 
prostorech města. V Táboře se uklízely prostory kolem základních škol Husova, Zborovská a Čekanice, 
kolem Střední zemědělské školy, dále úseky kolem Jordánu, na Parkánech, v Čekanicích, kolem řeky 
Lužnice od odpočinkové zóny Komora po Harrachovku, na Sídlišti Nad Lužnicí a na Pražském Sídlišti. 
Celkově dobrovolníci zbavili město 4,16 tun odpadu, což je 0,7 tun více než v roce 2017. Odvoz 
odpadu zajišťoval odbor životního prostředí. Žáci Základní školy a Mateřské školy Mikuláše z Husi, 
kteří se úklidu účastní pravidelně, pojedou za odměnu na program environmentálního vzdělávání. 
 
Letošní Den Země byl zaměřen na nízkoemisní a bezemisní pohony v dopravě. Město Tábor se svými 
partnery připravilo na středu 18. dubna zajímavý interaktivní program pro veřejnost na náměstí                     
T. G. Masaryka. Odhadovaná návštěvnost celé akce byla 650 osob. Po celý den probíhala prezentace 
projektu Zdravé město Tábor a turistické nabídky města zaměřená zejména na pěší a cykloturistiku 
uvnitř města a v jeho bezprostředním okolí.  
 
Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor prezentovala svou osmiletou činnost v oblasti 
elektromobility. Příchozí si mohli vyzkoušet jízdu na elektrovozítkách, které vyrobili studenti školy. 
Dále byl prezentován závod New Energies Rallye, pro nějž táborská průmyslovka vyrobila mobilní 
dobíjecí systém. Tento systém může dobíjet najednou až 42 elektromobilů. Technické služby Tábor 
představily elektrozařízení, která používají v úklidu města a v údržbě zeleně. Na místě byl k vidění 
první komunální elektromobil. Děti si mohly vyzkoušet, jaké to je uklízet s elektrovysavačem. 
Dopravní společnost COMETT PLUS představila svůj vozový park s pohonem na CNG, který využívá 
v městské hromadné dopravě. V současné době vlastní dopravce 26 autobusů na CNG pohon                       
a plánuje nákup dalších. Společnost E.ON přivezla do Tábora mobilní dobíjecí stanici a elektromobil 
Tesla, se kterým se veřejnost mohla svézt. Nejen pro děti byly k dispozici segway, elektrokolo                      
a elektrokoloběžka. Dvěma elektromobily se pochlubila též Asociace pro elektromobilitu ČR. Město 
Tábor a jím zřizované organizace mají ve svém vozovém parku celkem 26 nízkoemisních osobních               
i nákladních vozidel (elektromobily, CNG pohon).  
   
Dopolední program věnovaný automobilové dopravě byl zaměřen na děti z mateřských a základních 
škol. Soutěžními stanovišti prošlo 134 dětí ze školek a 315 dětí ze škol. Děti získaly potřebné 
informace o tom, co je to skleníkový efekt, kde se bere znečištění, jak dnešní doprava ovlivňuje 
životní prostředí nebo jaké jsou alternativní pohony. Soutěžní program připravilo sdružení Kalypta ve 
spolupráci s Ochranou fauny ČR a Vyšší odbornou školou a Střední zemědělskou školou Tábor                        
a Střední průmyslovou školou strojní a stavební Tábor. Zemědělská škola poskytla malým i větším 
návštěvníkům hygienické a občerstvovací zázemí. Občerstvení pro studenty na soutěžních 
stanovištích a ceny pro děti poskytla společnost REJ s.r.o. Planá nad Lužnicí. 
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