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Tisková zpráva
Ekologického institutu Veronica
ze dne 22. října 2009
171 států apeluje na potřebu ochrany klimatu.
I Brno říká: 350 a dost!

171 států oslaví tento víkend Den pro ochranu klimatu. Na celé planetě se
uskuteční 4 317 akcí. Všechny budou spojeny s číslem 350 a s apelem na
politiky, aby neváhali se zásadními kroky ke snižování emisí CO2 dřív, než
bude pozdě. Brňané se mohou k celosvětové kampani přidat v pátek na
náměstí Svobody od 12 do 17 h.
Co znamená číslo 350?
Ke konci roku 2008 dosáhla koncentrace CO2 v ovzduší hodnoty 386 ppm
(částic na milion). Před rokem 2008 se běžně uvádělo, že nechat koncentraci CO2
vystoupat až na 450 ppm a takovou pak udržovat, nebude ještě představovat
skutečné nebezpečí pro budoucnost přírody a lidstva na Zemi. I takový cíl byl a je
dosud považován za ohromně náročný, stěží dosažitelný, ve starších pracech se
proto uváděla i ještě volnější, snáze splnitelná mez 550 ppm. V roce 2009 ale už
víme, že bezpečná koncentrace CO2 není větší, ale menší než ta současná!
Rozhodně nepřesahuje 350 ppm, tedy úroveň, kterou naposledy měla v roce 1988.
Vrátit se přinejmenším pod tuto hodnotu je nezbytné, pokud chceme zachovat
naději na to, že se Země zcela nepromění a zůstane ve stavu podobném tomu,
v jakém byla během celého vývoje civilizace (v období zvaném holocén).
Co dělá pro ochranu klimatu město Brno?
Město Brno v květnu tohoto roku deklarovalo ochotu přistoupit k tzv. Úmluvě
primátorů, která si klade za cíl snížení emisí oxidu uhličitého uvolňovaných zejména
z fosilních paliv. Nyní se vypracovávají přesnější podklady a o přistoupení města k
Úmluvě rozhodne ZMB příští rok
Brněnští občané se tak snad budou stále častěji setkávat s opatřeními, která
povedou k ochraně klimatu. Půjde o zateplování městských budov i soukromých
domů, podporu hromadné dopravy, ale i zlepšení situace pro cyklisty a pěší, či
instalace obnovitelných zdrojů energie. Další kroky města povedou ke snížení
množství produkovaného odpadu a podpoře třídění toho, který vzniká. Brno se stane
prvním českým městem, které se připojí k závazku souvisejícímu s klimatickoenergetickým balíčkem EU, že do roku 2020 sníží své emise CO2 nejméně o 20 %.
Co mohou pro ochranu klimatu udělat jednotlivci?
Připojit se v pátek k celosvětovému apelu!
Poblíž morového sloupu budou postaveny židle do tvaru číslic 3, 5, 0 (350), na nichž
budou probíhat od 12 do 17 hodin diskuzní kroužky o klimatu pod vedením
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odborníků, na každé židli bude připevněna malá "knihovnička" s klimatickými
publikacemi.
Účastníci akce se tak mohou ty nejaktuálnější informace o klimatu. Pro děti jsme
připravili malování loga kampaně 350 na trička a křídami a voskovkami, od 15 h
hodin klaunské představení Amore Natura.
V 3.50 pm (15.50) se přímo na náměstí Svobody uskuteční tisková konference, za
účasti Martina Andera, náměstka primátora města Brna, Martina Robeše z
Ministerstva životního prostředí, Yvonny Gaillyové, ředitelky Ekologického institutu
Veronica, Jany Drápalové, starostky MČ Nový Lískovec, Jana Skalíka, studenta
environmentalistiky či Jana Hollana, odborníka zabývajícího se globálními změnami
klimatu, obnovitelnými zdroji energie a šetrným zacházením s energií.
Celý den bude happening natáčet kamera a spolu s fotografiemi bude akce
zveřejněna na internetových stránkách celosvětových klimatických kampaní:
www.350.org
http://tcktcktck.org/wakeup
http://www.panda.org/

Kontakt:
Matěj Hollan
Ekologický institut Veronica
Panská 9, Brno, 602 00
Tel. 542422757, 777323762
veronica@veronica.cz, www.veronica.cz
Odkaz na české happenigy v rámci týdne pro klima:
http://www.zmenaklimatu.cz/klimaakce
Odkaz na světové happeningy v rámci Dne pro ochranu klimatu:
http://www.350.org/map#/map/54.5259614/15.2551187/3

Ekologický institut Veronica

