
TAT Posiluje Závazek k Udržitelnému Cestovnímu Ruchu Prostřednictvím 

Nízkouhlíkových Iniciativ 

 

Thajský úřad pro cestovní ruch (TAT) nedávno podepsal Memorandum o porozumění (MOU) s 

Thajskou organizací pro správu skleníkových plynů (TGO) a Thajskou asociací pro ekoturistiku (TEATA), 

na podporu nízkouhlíkového cestovního ruchu a provádění opatření v oblasti udržitelného klimatu.  

 

Guvernér TAT pan Yuthasak Supasorn uvedl: „Toto memorandum o porozumění je součástí 

pokračujícího závazku TAT směřovat thajský turistický průmysl k bezpečnému a udržitelnému 

cestování v souladu s thajským ekonomickým programem Bio-Circular-Green ( BCG)  a s cílem 

udržitelného rozvoje OSN a SDG. Úkolem je učinit z cestovního ruchu součást závazku Thajska snížit 

emise skleníkových plynů nejméně o 50 milionů tun jednotek oxidu uhličitého “.  

 

V rámci memoranda o porozumění bude TAT prominentně zapojena do různých workshopů s TGO a 

TEATA, s cílem zlepšit porozumění dopadů změny klimatu a posílit rozvoj kompetencí členů odvětví 

cestovního ruchu v oblasti nízkouhlíkových iniciativ.  

 

Mezitím TAT, TEATA a TGO spolu s dalšími veřejnými a soukromými organizacemi souvisejícími s 

cestovním ruchem na projektu uhlíkové bilance za účelem vytvoření programů uhlíkově neutrálních 

turistických aktivit, uhlíkově neutrální vesnice CBT, a uhlíkově neutrálních suvenýrů, stejně jako 

schémata uhlíkových kompenzací podněcovat turisty a cestovatele k podpoře udržitelnosti zeleného 

cestovního ruchu.  

 

Kromě toho program TAT „7 Zelených projektů“ a pokyny TGO ke zmírňování skleníkových plynů 

vytvořil TEATA 5 uhlíkově neutrálních tras, kterými jsou: Prachin Buri - Nakhon Nayok; Chiang Mai; 

Phuket - Phang Nga; Kanchanaburi a Udon Thani - Nong Khai a Bueng Kan. Každá trasa odpovídá 

strategii rozvoje cestovního ruchu TAT v rámci ekonomického modelu BCG, který se zaměřuje na 5 

druhů cestovního ruchu: zdravotní turistika; sportovní turistika, kulturní turistika, ekoturistika a 

duchovní turistika, aby zlepšili své zážitky z cestování s minimální nebo neutrální uhlíkovou stopou, 

směrem k cílům dosáhnout udržitelných čistých emisí skleníkových plynů. Další informace o 

nízkouhlíkové turistice najdete na webových stránkách: www.tourismthailand.org/7greens, nebo 

Facebook: 7greensThailand a TGO. 

 

http://www.tourismthailand.org/7greens

