
 

 

24. duben - Mezinárodní Den Země 
 

   

"Každý den je den Země" 

 

  

Zatím žádná jiná planeta ve vesmíru (alespoň pokud víme) nemá svůj svátek  - jen ta naše 

modrozelená. A právě proto, aby modrozelená zůstala i v budoucnu, slavíme 22.4. Den Země  - 

abychom si připomněli, že je třeba o naši domovskou planetu pečovat a hlídat její "zdravotní 

stav". 

Myšlenka "oslavit" Zemi, rodnou planetu nás všech, se zrodila 

v hlavě mírového aktivisty Johna McConnella už v roce 1969 

a představil ji na konferenci UNESCO  v americkém San 

Francisku. Původním datem oslav měl být  21. březen, což je 

den se stejnou délkou dne a noci na severní i jižní polokouli, 

nakonec ale byl Den Země stanoven na 22. dubna. John 

McConnell dokonce vytvořil neoficiální vlajku Dne Země   -   

The Blue Marble - snímek Země z Apolla 17. 

Poprvé se Den Země slavil v roce 1970  v USA  jako celonárodní vzdělávací akce s 

environmentální tématikou na univerzitách, středních školách a ve stovkách komunit a hnutí po 

celých Spojených státech  - akce se tehdy zúčastnilo asi 20 milionů Američanů. 

V roce 1971 tento svátek zaštítila OSN a o téměř 20 let později se stal Den Země celosvětovým. 

V současnosti probíhá ve více než 193 zemích světa pod hlavičkou organizace Earth Day 

Network. Více než miliarda lidí na celém světě prostřednictvím nejrůznější akcí, happeningů či 

workshopů upozorňuje na důležitost péče o životní prostředí na naší planetě. Den Země se tak 

stal největším sekulárním svátkem na Zemi. 

Významným milníkem oslav byl rok  2010, kdy se účastníci zavázali vysadit miliardu stromů. Z 

této původně jednorázové iniciativy vznikl Projekt Calopy. Při příležitosti Dne Země 2016 byla 

podepsána Pařížská dohoda, jejímž cílem je zamezit globálnímu oteplování omezením 

vypouštění skleníkotvorných plynů. 

Od roku 1990 se Den Země slaví také v České republice. Jednou z prvních oslav byl studentský 

happening s Matkou Země a Blanickými rytíři, tématem bylo odpadové hospodářství, klimatické 

změny a boj proti konzumnímu životnímu stylu. 

Často je k datu Dne Země směřováno i konání další přírodě prospěšné akce  - akce Ukliďme 

Česko, kdy se dobrovolníci z celé republiky snaží zbavit přírodu nejrůznějšího odpadu a 

nepořádku. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Modrá_skleněnka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Apollo_17


 

 

 

Ať už se letos rozhodnete oslavit letošní Den Země jakkoli  - sázením stromů, úklidem v přírodě 

nebo jen "obyčejnou" procházkou  - mějte stále na paměti, že pomáhat přírodě účinně nelze jen 

jeden den v roce, ale je třeba péči a ochraně věnovat celý jeden život. 
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