
DEN ZEMĚ  

Je to svátek naší Země, planety, která 
jediná ze všech planet sluneční soustavy 
umožňuje existenci života – lidí, živočichů 
i rostlin. Dává nám vzduch, který 
dýcháme, vodu, kterou pijeme, jídlo, bez 
kterého bychom nemohli být, prostor, ve 
kterém žijeme a mnoho dalšího. A my lidé 
jsme si dlouhou dobu mysleli, že toto 
bohatství je jenom pro nás a že je 
nevyčerpatelné. Ale ono tomu tak není. 
Na naší matičce Zemi žije i přemnoho 
dalších živých tvorů a rostlin, kteří Zemi ke 
svému životu potřebují stejně tak nutně 
jako člověk.  

Lidé v minulosti Zemi ubližovali a stále ještě ubližují. Třeba tím, že zamořují 
vzduch vypouštěním životu škodlivých a nebezpečných látek, znečišťují vodu 
v řekách, mořích a jezerech, ničí životní prostor mnohým živočichům atd. Tak 
vlastně člověk škodí i sám sobě. Všichni dnes velmi často slýcháme o ozónových 
dírách, klimatických změnách, smogových situacích, vymírání mnoha druhů 
rostlin a živočichů a dalších nebezpečích, která jsou jenom důsledkem našeho 
špatného chování k Zemi. 

Den Země je vhodnou příležitostí pro všechny z nás, abychom se nad těmito 
věcmi zamysleli, abychom si o tom třeba společně v rodině popovídali, abychom 
vysvětlili dětem některé vztahy a souvislosti, aby se každý z nás snažil dozvědět 
se více. Můžeme si sami či jako rodina udělat nějakou soukromou oslavu Dne 
Země. Každý z nás může udělat nějakou, byť drobnou věc, čin apod., a nemusí to 
být zrovna na 22. dubna a není třeba uklízet celý les či vysázet stromořadí.  

 
Den Země se slaví se od roku 1970. 
Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve více jak 193 státech světa a stal se 
tak největším světským svátkem, do kterého jsou zapojení lidé společně bez 
ohledu na původ, víru či národnost. 
Od roku 1990 se Den Země slaví také v České republice. 
Cílem moderních oslav Dne Země je upozornit na dopady lidského chování na 
životní prostředí, a samozřejmě diskuse o možných nápravných a preventivních 
řešeních těchto problémů. 
 


