
Hnutí Extinction Rebellion chystá v Praze historicky největší rebelii  za
klima s heslem „Chceme žít“

V Praze se uskuteční již druhá Velká rebelie za život, a to ve čtyřech dnech 29. 9. – 2. 10.
2020  pod  společným  heslem  „Chceme  žít“.  Cílem  je  prostřednictvím  akcí  občanské
neposlušnosti  přimět vládu, aby vyhlásila stav klimatické nouze a podnikla konkrétní
kroky  k  co  nejrychlejšímu  dosažení  uhlíkové  neutrality.  Aktivisté  kvůli  stávající
koronavirové  situaci  sami  ustoupili  od  původního  záměru  uspořádat  doprovodný
klimafestival a zaměří se pouze na jednotlivé akce.

Letošní Velkou rebelii zahájí představení členů a členek Extinction Rebellion (XR) v úterý
29. září v 8.30 na Klárově, v 17.00 pak ze stejného místa vyrazí klimatická cyklojízda, která
bude oslavou volného pohybu ve městě a apelem na zvýšení bezpečnosti dopravy. Na středu
od  13.00  je  plánován  recesistický  průvod  zvířecích  masek,  který  projde  z  Klárova  přes
Staroměstské náměstí, Národní třídu a Újezd až k Úřadu vlády, aby poukázal na důležitost
biodiverzity.  Vyvrcholením  rebelie  bude  čtvrteční  masová  blokáda  zatím
nespecifikované  státní  instituce,  která  by  měla  být  u  nás  zatím  historicky  největší
přímou  akcí  občanské  neposlušnosti.  Aktivisté  jsou  podle  svých  slov  připraveni  na
nenásilný  střet  s  policií  i  na  případné  zatčení.  Vše  bude  probíhat  v  souladu  s
epidemiologickými opatřeními a s důrazem na bezpečnost aktivistů i veřejnosti.

Hlavním  důvodem  pro  činnost  hnutí  je  nedostatečná  odezva  politiků  na  současnou
klimatickou krizi,  která ohrožuje přežití značné části lidstva i dalších druhů. „Dobře
víme, že sami jako občané na klimatickou krizi nestačíme, proto apelujeme na námi zvolené
zástupce ve vládě, aby jednali v prospěch svých občanů. Politici ale stále odmítají naslouchat
odborníkům  a  přístup  státu  tak  přímo  ohrožuje  životy  a  budoucnost  nás  i  našich  dětí.
Jednáme v sebezáchově a krajní nouzi a za takové situace je využití občanské neposlušnosti
zcela legitimní,” komentuje  Adéla Hrdličková, mluvčí  XR. Rebelové a rebelky se hlásí  k
odkazu světových hnutí za nezávislost i k naší Sametové revoluci. V loňském roce úspěšně
zorganizovali blokádu pražské magistrály, jíž se zúčastnilo přes 100 lidí. 

Odborníci po celém světě varují před zvyšováním průměrné teploty Země vlivem vysokých
emisí skleníkových plynů, jejichž hlavním zdrojem jsou fosilní paliva. Následkem oteplování
stoupá hladina světového oceánu, vznikají historicky nejrozsáhlejší lesní požáry a vymírají
pro ekosystém nenahraditelné druhy. Zhoršující se prostředí vyvolává vlny migrací. Česko se
za 60 let  oteplilo již o 2 °C, přičemž průměrné srážky nerostou. Výsledkem je častější  a
silnější  sucho,  kůrovcová kalamita,  hynutí  významných lesních  dřevin  a  častější  extrémy
počasí s přívalovými dešti, vlnami veder a vichřicemi.  K dosažení cílů Pařížské dohody,
tedy  udržení  globálního  oteplení  pod  doporučenou  hranicí  1,5  °C,  musí  většina
vyspělých států dosáhnout uhlíkové neutrality kolem roku 2025, abychom měli alespoň
66% šanci na úspěch. Běžně zmiňovaný rok 2050 totiž podle nejnovějších propočtů1

1 Zdroj: https://www.showyourbudgets.org/?country=whole_world
https://www.cusp.ac.uk/wp-content/uploads/WP18%E2%80%94Zero-carbon-sooner.pdf



zřejmě nebude stačit  ani  k dosažení  limitní  hodnoty 2 °C s  větší  než  50% šancí  na
úspěch.  

Stav klimatické nouze po celém světě vyhlásilo již přes 1400 jurisdikcí ve 28 zemích, mezi
nimiž je i Spojené království, Francie, Španělsko nebo sousední Rakousko. Hnutí upozorňuje
na nedostatečnou reakci ze strany české vlády a navrhuje zřízení občanského shromáždění,
nástroje tzv deliberativní demokracie, který byl zřízen například ve Francii.2 “O klimatu se
mluví již přes třicet let, ale reálné kroky nevidíme – standardní politika v tomto případě zcela
selhala. Už máme dost nečinnosti. Máme dost pokrytectví, popírání a populismu,” doplňuje
Adéla Hrdličková.

Extinction Rebellion (zkráceně XR, česky Rebelie proti vyhynutí) je mezinárodní ekosociální
hnutí,  které  vzniklo v roce 2018. Jeho cílem je prostřednictvím občanské neposlušnosti  a
nenásilného odporu přimět vlády k účinným opatřením proti rapidnímu oteplování planety.
Hnutí  má  tři  hlavní  požadavky  –  vyhlásit  stav  klimatické  nouze,  dosáhnout  uhlíkové
neutrality do roku 2025 a svolat občanské shromáždění za účelem navržení kroků pro řešení
klimatické krize. 

V Praze dne 24. 9. 2020

Martin Vrba +420 777 691 917

Adéla Hrdličková  +420 605 158 008

Extinction Rebellion Česká republika
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2 Zdroj Seznam zprávy: http://bitly.ws/9Q8b 
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