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Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se 
pravidelně slaví také v České republice. 

Poprvé se Den Země slavil 22. dubna 1970 ve Spojených státech amerických. 
V současnosti probíhá kampaň ve více než 190 zemích, do aktivit se zapojuje miliarda lidí 
z celého světa. V České republice se konají oslavy Dne Země již přes 20 let. Také letos se ke 
kampani připojily Zdravá města, obce a regiony, ve kterých se konaly osvětové akce 
zaměřené na poznávání a ochranu přírody, ale i ekojarmarky, jarní úklidy nebo zábavné 
ekovýchovné akce pro děti.

Zdravá města a obce nabídly bohatý program pro širokou veřejnost, zaměřený na 
propojení místních a globálních témat. Na akcích si jejich účastníci mohli zakoupit faitradové 
výrobky za spravedlivou cenu od producentů ze zemí třetího světa, ale také typické regionální 
produkty z různých koutů České republiky. Obyvatelé měst a obcí se zapojili do čištění 
studánek, potoků a řek, ale mohli také navštívit přednášky o vodě v krajině, povodních 
a změnách klimatu. Do aktivit souvisejících s oslavami Dne Země se zapojila řada odborných 
partnerů.

Hlavní oslavy Dne Země se v Jihlavě konaly v úterý 22. dubna na Masarykově 
náměstí. Program nabídl různá ekologická témata. Návštěvníci si tak měli možnost 
poslechnout aktuální informace o odpadovém hospodářství a o černých skládkách, děti 
i dospělí si mohli zkusit slalom s popelnicí nebo jízdu na elektrokole. Své chovance 
prezentovala Záchranná stanice Pavlov a ZOO Jihlava. Svoji činnost 
i přírodovědný kroužek představil Dům dětí a mládeže Jihlava. Do programu se zapojila také 
ZŠ T. G. Masaryka, která představila projektové práce dětí k environmentální výchově 
a aktivitu „namaluj motýla“. 

Den Země doprovázely i další akce, např. celostátní akce ČSOP Hledání jara, zahájení 
cykloturistické sezóny nebo Den Země v ZOO.

Ekologicky zaměřený program čekal také návštěvníky Muzea Vysočiny, kde byl pro 
ně připraven výklad v přírodovědných expozicích, různé kvizy a tvořivé práce a mnoho 
dalšího.

Ve stáncích představili svou činnost tito partneři:

BESIP
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE JIHLAVA

EKOINFOCENTRUM

ELEKTRO-BICYKL.CZ
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SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA – OŽP

                                                                              
                                                                              STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA – OŽP

STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA – ÚÚP
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ZÁCHRANNÁ  STANICE PAVLOV

ZOO JIHLAVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA
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A DALŠÍ

A TAKÉ SE KONALA CYKLOJÍZDA

Cyklojízdy městem se kromě asi devíti desítek cyklistů zúčastnili také primátor Jihlavy 
Jaroslav Vymazal a velvyslanec Nizozemska a někdejší závodník na kole Eduard Hoeks.
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Vyhodnocení soutěže jihlavských MŠ a ZŠ:
Magistrát města Jihlavy v rámci kampaně „Den Země 2014“ vyhlásil výtvarnou soutěž 

ve 3 kategoriích pod záštitou vedení statutárního města Jihlavy, OŠKT a Zdravého města pro 
žáky základních a mateřských škol v Jihlavě.

Žáci z jihlavských MŠ a ZŠ měli za úkol ztvárnit výtvarnou práci na téma: „Můj 
strom“. 

Vyhodnocené práce byly 14. května slavnostně odměněny a vystaveny ve foyer 
historické radnice.




