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Úvodní slovo
Extinction Rebellion (XR) je mezinárodní hnutí, které využívá nenásilné prostředky 
občanské neposlušnosti s cílem zastavit probíhající hromadné vymírání a minimalizovat 
riziko společenského kolapsu v důsledku klimatické krize. Reaguje tím na selhání vlád, 
včetně vlády ČR, adekvátně reagovat na současné a budoucí hrozby vyplývající ze 
spalování fosilních paliv a dalších ničivých vlivů lidské činnosti na globální ekosystém.

Jsme součástí sítě národních a lokálních skupin XR ve více než 90 zemích na světě. 

Hnutí Extinction Rebellion má tři požadavky:

1/ Říkejte nám pravdu.
Žádáme, aby vláda podle pravdy oznámila, jak vážná je naše situace, aby změnila 
veškerou legislativu, která není v souladu s danou situací, a aby společně s médii 
komunikovala naléhavost změny, včetně toho, co mají dělat jednotlivci, komunity a 
firmy.

2/ Okamžitě začněte jednat.
Dobré úmysly a doporučení polární ledový příkrov nezachrání. Vláda musí neprodleně 
přijmout právně závazná pravidla k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2025 a ke 
snižování spotřeby. Musí podniknout i další kroky, abychom zabránili přílišnému nárůstu 
objemu skleníkových plynů v atmosféře.

Vláda nechť spolupracuje na mezinárodní úrovni, tak aby globální ekonomika 
nevyužívala více než polovinu zdrojů, které se ročně udržitelně obnovují.

Tyto požadavky vyžadují iniciativu a mobilizaci všech sil – tato opatření svým rozsahem 
připomínají válečný stav. A proto:

3/ Vytvořte občanské shromáždění
Nemáme plnou důvěru, že vláda vykoná odvážné, rychlé a dlouhodobé změny nezbytné 
ke splnění našich požadavků. Rovněž nemáme v úmyslu dávat politikům více moci. Místo 
toho žádáme vytvoření občanského shromáždění, které by dohlíželo na zavádění 
požadovaných změn a představovalo funkční demokratický nástroj pro řešení současné 
krizové situace.



Informace o vizi, poslání
a historii organizace

 Naše vize
 Naší vizí je svět, kde láska a laskavost jsou součástí každodenního života. Byl by to 

svět, kde se staráme a pečujeme o krásu přírodního světa, žijeme bok po boku se 
všemi lidmi a formami života. Byl by to svět, kde si vážíme všeho, co máme. Svět, 
kde nemusíme chtít stále víc – být něco víc, vlastnit víc, vidět víc. Svět, kde jsme 
spokojeni s tím, jací jsme, co máme a kde žijeme.

 Naše každodenní životy jsou prosté, přesto je naplňuje hlubší smysl a soužití s 
ostatními. Náš svět je inkluzivní; snažíme se zajistit spravedlivé procesy 
kolektivního rozhodování, při nichž se upřednostňuje kreativita. Jednáme 
zodpovědně; uvědomujeme si své propojení se širším světem a dopad, který na něj 
jako jednotlivci máme.

 Naším cílem je sloužit životu.

 Naše principy a hodnoty
 Extinction Rebellion považuje sociální a ekologická témata za nerozlučně 

spojená a vzájemně propojená. Jsme celospolečenské hnutí, otevřené všem, kteří 
chtějí napravovat současný stav věcí. Na základě našich principů se jasně 
vymezujeme proti rasismu, xenofobii, sexismu, sociálnímu vyloučení a rozdělování 
společnosti na my a oni. Jednotlivci a skupiny vyznávající tyto hodnoty tak jednají 
proti našim základním principům a nemohou být součástí hnutí.

 Naše principy jsou v souladu s naší vizí o lepší budoucnosti a cílem sloužit životu. 
Vytvářejí naši kulturu a odrážejí vše, co je pro nás důležité. Jsou podstatou naší 
identity.

 Každý, kdo jedná v souladu s těmito principy, je součástí XR a může jednat ve 
jménu našeho hnutí.



1/ Máme společnou vizi změny
Chceme vytvořit svět obyvatelný pro budoucí generace.

2/ Naše poslání vychází z toho, co je nezbytné
Nikoliv z toho, co je možné. Mobilizací 3,5 % populace (pomocí dynamických 
metod organizace) se budeme snažit prosadit změnu systému.

3/ Vyzdvihujeme potřebu regenerativní kultury
Vytváříme životaschopnou, odolnou kulturu, která pohotově reaguje na změny.

4/ Překonáváme se, abychom překonali i současný toxický systém
O systémové změny usilujeme tak, že vystupujeme z vlastních komfortních zón.

5/ Vážíme si reflexe a učení
Postupujeme v cyklu: akce, reflexe, poučení, plánování další akce. Učíme se 
od jiných hnutí i ze svých vlastních zkušeností.

6/ Všechny přijímáme takové, jací jsou
Aktivně pracujeme na vytváření bezpečnějšího a vstřícnějšího prostředí.

7/ Aktivně redukujeme moc
Rozbíjíme mocenské hierarchie, abychom tak zajistili spravedlivější zapojení 
do činnosti.

8/ Nikoho neobviňujeme ani nezostuzujeme
Žijeme v toxickém systému, avšak neviníme z toho žádného jednotlivce.

9/ Jsme nenásilné hnutí
Používáme nenásilnou strategii jakožto nejefektivnější cestu ke změně.

10/ Fungujeme na principech autonomie a decentralizace
Společně vytváříme struktury, které nám umožňují zpochybňovat význam moci. 
Každý, kdo jedná v souladu s těmito základními hodnotami a zásadami, může 
podnikat akce naším jménem.



Krátká historie spolku

Česká odnož Extinction Rebellion vznikla na konci roku 2018, spolek Extinction 
Rebellion Czech Republic - Rebelie proti vyhynutí, z.s. (XR) byl zapsán podle 
českého práva v létě 2019.

V roce 2019 spolek XR pořádal přednášky a tréninky přímých nenásilných akcí. 
Proběhly pochody, např. pochod od Muzea přes Magistrát hl. m. Prahy 
(interpelace) k Poslanecké sněmovně a na obou místech proběhl takzvaný “die-
in”.  Naše aktivity v rámci České republiky přispěly k vyhlášení stavu klimatické 
nouze na Praze 7, ke kterému došlo 22. května 2019, následovala ji Praha 6. V 
měsíci červnu tohoto roku byla uznána klimatická nouze na území celé Prahy 
prostřednictvím klimatického závazku magistrátu Hlavního města Prahy. 28. září 
jsme pověsili banner na sochu Svatého Václava na Václavském náměstí a o týden 
později uspořádali velký festival XR, který kulminoval blokádou pražské magistrály 
150 lidmi. 

Další akce proběhly i v jiných městech České republiky, například v Brně. 
Přednášky se organizovaly plošně po celé republice. 



Informace o lidech zajišťujících
provoz organizace 
(od správní rady až po dobrovolníky)

Jeden z původních zakladatelů byl Arne Springorum, geolog a poradce na úspory energie, 
a v současnosti klimaaktivista. Arne Springorum je také předsedou výboru spolku. 

Většinu aktivit spolku zajišťují dobrovolníci. Spolek nemá stálé zaměstnance, ale přesto 
potřebuje pro organizační zajištění náročnějších akcí lidi, kteří budou ochotni věnovat 
spolku čas i nad rámec svého volného času. Tyto lidi spolek zaměstnává většinou krátkodobě 
na DPP.

V roce 2020 tito lidé zajišťovali zejména koordinaci a komunikaci jednotlivých týmů, 
grafickou a uměleckou činnost pro přípravu a podporu akcí, organizaci akcí, organizaci 
přednášek o klimatu, administrativní podporu a komunikaci v rámci klimahnutí.



Přehled činnosti 
v roce 2020

Z důvodu pandemického lockdownu došlo na jaře k pochopitelnému útlumu 
pravidelných setkání a akcí XR. V květnu, kdy zase bylo možné se sejít, se 
konala série akcí a přes léto probíhala příprava na Velkou podzimní rebelii. 
Konec roku byl hlavně ve znamení protestu proti rozhodnutí Uhelné komise ČR 
ohledně ukončení těžby uhlí v ČR. 



vElká podzimní REbEliE 2020
Akce XR v roce 2020 kulminovaly Velkou 
rebélií, která se konala na přelomu září a 
října. 29.9. proběhla cyklojízda na Malé 
straně a na nábřeží Starého města, další 
den byl Zvířecí průvod. 

1.října jsme zablokovali ulice Sněmovní a 
Tomášská, vedoucí k Poslanecké sněmovně ČR. 
Akce se účastnilo 70 lidí. Šokoval nás agresivní 
postup Policie ČR proti nenásilně protestujícím 
aktivistům. Následující den byla jedním aktivistou 
na vchod parlamentu přibita klimatická 
deklarace.



 kampaň vůči uhElné komisi
za bRzký tERmín ukončEní těžby uhlí v čR

  

   

okupacE ministERstva životního pRostřEdí

Z iniciativy XR se několik organizací českého klimatického hnutí rozhodlo pro 
okupaci veřejného prostoru před Ministerstvem životního prostředí. Okupace 
probíhala i přes chladné počasí nepřetržitě od 13. listopadu do 4. prosince..

Ministerstvo bylo totiž místem zasedání tzv. Uhelné komise, která byla zřízena českou 
vládou, aby rozhodla o termínu ukončení těžby uhlí v ČR. Touto akcí jsme se snažili 
upozornit českou veřejnost na rizika související s tímto rozhodnutím a varovat před 
tím, co se stane, pokud těžba uhlí v Česku neskončí dostatečně brzy. Našim cílem 
bylo tedy vyvinout na Uhelnou komisi tlak, aby stanovilaukončení těžby uhlí do konce 
aktuálního desetiletí, záměrně jsme proklamovali jako radikální požadavek rok 2025



30.11. se konala demonstrace za rychlý a spravedlivý 
konec uhlí v ČR “Konec uhlí TEĎ!”.

Původní datum rozhodnutí bylo posunuto z 24.11. na 4.12., přesto okupace 
pokračovala 24 hodin denně před budovou MŽP až do zveřejnění rozhodnutí 
povolit těžbu až do roku 2038. Na protest proti tomuto rozhodnutí odstoupili 
členové z řad ekologických organizací z komise. 



3.12. jsme zorganizovali na ulici před budovou dopravní blokádu, abychom 
upozornili společnost na fakt, že konec uhlí v roce 2038 znamená smrt milionů lidí. 
Postavili jsme na vozovku šibenici, pod níž si symbolicky stouply tři aktivistky – 
matky, každá s vlastním dítětem v šátku.

Okupace byla zakončena 4.12. různými akcemi klima hnutí před několika 
budovami ministerstev Vlády ČR. XR uspořádala akci před MŽP s die-in a sypáním 
uhlí. Také došlo k posprejování oken omyvatelnou barvou



pikniky na hRadě
Koncem června jsme uspořádali pokojnou okupaci třetího nádvoří Pražského hradu 
v podobě pikniku. Naším požadavkem bylo, že chceme mluvit s prezidentem 
Zemanem aby ze své funkce začal řešit klimatickou krizi. Dekami jsme vytvořili 
velkoformátové slovo Klima. Pražský hrad sice uzavřel “z technických důvodů” věž 
katedrály Sv. Víta, ale fotografii se podařilo udělat i z církevní budovy, odkud se 
dokonce lidi přidali. Někteří aktivisté pokračovali v protestu i po otevíracích 

hodinách Pražského hradu a byli zajištěni Policií ČR. 

Protesty

Akci jsme se pokusili zopakovat na konci července, ale tentokrát nám policie 
zabránila v přístupu na nádvoří a omezila možnost protestu tak, že se akce místo 
“za katedrálou” nebo na čtvrtém nádvoří konala na druhém nádvoří, kde si 

aktivisté prostě sedli. Znovu po 22:00 bylo několik z nich zajištěno policií.  

pEnízE do kRajiny, nE do luftu!
Protest u Ministerstva financí a Ministerstva dopravy proti plánovanému rozšíření 
Pražského letiště.



stop shEll!
Společně s Limity jsme my a Univerzitami za klima jsme vyšplhali jsme 
na tři čerpací stanice sítě SHELL v Praze u příležitosti globálních akcí 
proti SHELL na den stakeholder meetingu v Nizozemsku.

dEmonstRacE za uzavřEní ElEktRáRny pRunéřov
Společně s dalšími organizacemi českého klimahnutí při příležitosti zasedání 
vládní uhelné komise a uzavírání jednoho z bloku elektrárny



nEuschnout?
V reakci na velkoformátový vládní banner (“Zvládneme to!”) vyvěšený nad 
Prahou na pozemku Kramářovy vily (sídlo premiéra) jako povzbuzení v čase 
pandemického lockdownu jsme připravili velkoformátový banner s nápisem 
“neuschnout?”, kterým jsme chtěli upozornit na permanentní selhávání vlády v 
adekvátní reakci na klimatickou krizi a problém sucha. Banner tak 
komunikoval klimatickou krizi po dobu jednoho týdne nad Prahou. 

Kreativní intervence

„akcE řEpka“
Brněnská skupina připravila obrovské XR logo v řepkovém poli u Brna 
podobně, jako to známe ze světa pod jménem CROP CIRCLES.



Přednášky
přEdnášky „mířímE k vyhynutí a co s tím dělat“

 4 přednášky naživo (Praha, Brno, Olomouc, Břeclav)
 2 přednášky on-line 

Financování spolku:
Informace o rozpočtu a plnění plánů,
informace o majetku a závazcích, 
informace o výnosech a nákladech

Financování spolku XR probíhá převážně z darů do drobných dárců a částečně 
z grantů, například od organizace European Climate Fund, který nám 
opakovaně přispěl na přednáškové aktivity po ČR. Celkem v roce 2021 přispělo 
cca 200 dárců, z toho asi 30 přispívalo pravidelně každý měsíc.

Přehled o výnosech a nákladech za rok 2021 viz níže.
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