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Nejvyšší představitelé států a vlád společně s vůdčími osobnostmi podnikatelské sféry a občanské 
společnosti představí na klimatickém summitu OSN nové závazky a konkrétní kroky vztahující se 
k otázce změny klimatu. Summit svolal generální tajemník OSN Pan Ki-mun na 23. září do sídla 
organizace v New Yorku. 
 
Čelní světoví představitelé se setkají po pěti letech, aby společně vytýčili nový a odvážný směr 
postupu proti klimatické změně. Generální tajemník vyzval lídry států, aby na summitu oznámili 
jaké zásadní iniciativy na zastavení globálního oteplování jejich státy podnikají. 
 
„Svolal jsem na 23. září klimatický summit, abych podpořil politickou vůli a podnítil ambiciózní 
kroky reagující na změnu klimatu,“ říká generální tajemník. „Pozval jsem vůdčí osobnosti vlád, 
měst, obchodu, finančnictví a občanské společnosti, aby ukázali, jak podporují změnu, o níž víme, 
že je nezbytná. Svět potřebuje vědět, co jednotlivé země už dělají pro snížení emisí skleníkových 
plynů.“ 
 
Spolu s vládami oznámí nové významné závazky také čelní představitelé soukromé sféry, včetně 
obchodu a finančnictví.  
 
„Řešení existuje a my už jsme svědky podstatných změn vládních politik a investic v duchu 
udržitelnosti způsobu života i podnikání,“ říká Pan Ki-mun. „Čas běží a teď je a na lídrech, aby 
nasměrovali svět k bezpečnější budoucnosti.“ 
 
Ze zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) vyplývá, že svět nyní směřuje k tomu, že 
může být překročen limit oteplení o 2°C. To je hodnota, kterou státy stanovily jako mezní, 
abychom nepocítili ty nejhorší dopady změny klimatu. Zpráva IPCC také uvádí řadu možných 
scénářů a směrů vývoje k bezpečnější budoucnosti. S pomocí nutných opatření v rozhodujících 
oblastech, jako je energetika, zemědělství, města a lesnictví, a dostatečně finančně zajištěnému 
posilování odolnosti zemí i společností lze i při snižování emisí oxidu uhličitého budovat zdravé 
ekonomiky. 



 

 
Program jednodenního summitu zahrnuje zahajovací ceremoniál, prohlášení hlav států a vlád, 
prohlášení představitelů soukromé sféry, a představení nových iniciativ zaměřených na klíčové 
oblasti, jimž se budou věnovat koalice vlád, podniků a občanských organizací. Další částí programu 
budou zasedání zaměřená na kritické aspekty změny klimatu - vědu, situaci lidí postižených 
projevy změny klimatu, společenský přínos přijatých opatření, ekonomické důvody pro podniknutí 
kroků proti klimatické změně. Generální tajemník pak při závěrečném ceremoniálu shrne výsledky 
celodenních jednání.  

 
 

Příležitosti pro média 
 
Novináři jsou na summitu vítáni, ať už o něm budou informovat přímo z místa konání nebo 
zprostředkovaně. Všechna zasedání budou vysílána přes internet (http://webtv.un.org) a budou 
pro novináře otevřená, počet míst je ale omezen: 
 

 Zahajovací ceremoniál v sále Valného shromáždění 

 Plenární projevy hlav států a vlád 

 Tisková konference generálního tajemníka 

 Fórum soukromého sektoru 

 Oznámení v osmi oblastech akce: zemědělství, energie, lesy, města, finance, 
polutanty, odolnost, doprava 

 Čtyři tematické diskuse – ekonomické důvody klimatických opatření, hlasy z oblastí 
postižených oblastí, věda o klimatu, a klima, zdraví a práce. 

 
Fórum OSN pro soukromý sektor je součástí klimatického summitu. Hlavním tématem fóra je 
letos problematika cen uhlíku. Max. 20 novinářů bude mít příležitost zúčastnit se pracovního 
oběda fóra (13:30 – 15:15). S ohledem na bezpečnostní opatření a prostorové kapacity nebudou 
mít na toto fórum přístup TV štáby s kamerou. V mediálním centru však bude k dispozici 
přenosový signál. Novináři, kteří mají zájem zúčastnit se Fóra OSN pro soukromý sektor, se budou 
registrovat zvlášť, a to v kanceláři Global Compact (media@unglobalcompact.org). S dotazy 
ohledně fóra se obracejte na Kristen Coco, UN Global Compact: cocok@un.org +1-917-367-8566 
 
Tiskové konference: Většina tiskových konferencí bude probíhat v místnosti S-237. K dispozici 
budou i vyhrazené prostory, v nichž budou představitelé států a vlád předstupovat před média. 
Přístup na tyto akce budou mít příslušně označení novináři. Tisková konference generálního 



 

tajemníka (čas konání bude upřesněn) bude přístupná všem zástupcům médií a bude živě 
přenášena přes internet. Během dne se také budou konat briefingy v místnosti S-237. Úplný 
program tiskových konferencí připraví úřad mluvčího summitu, a budou do něj zahrnuty i 
pravielné briefingy mluvčího generálního tajemníka. Program bude zveřejněn předem online a 
upozornění pro média budou rozesílána e-mailem každý večer pro následující den a podle potřeby 
budou průběžně aktualizována.  
 
Protože summit se bude konat během Všeobecné rozpravy Valného shromáždění, budou 
uplatňována přísná bezpečnostní opatření a omezení pohybu. Zástupci médií by měli počítat 
s bezpečnostními kontrolami na různých místech v budově. 
 
Doprovodný program: Doprovodný program summitu bude probíhat v různých částech New Yorku 
a na dalších místech jako součást Newyorského týdne pro klima (Climate Week NYC). Jejich 
přehled bude zveřejněn na http://www.climateweeknyc.org/index.php. V budově OSN se během 
summitu nebude pořádat žádný doprovodný program. 
 
Akreditace: všichni zástupci médií budou muset být akreditováni. Informace o získání akreditace 
do Valného shromáždění najdete na http://www.un.org/en/media/accreditation/UNGA69 
 
Uzávěrka akreditaci je v pátek 5. září 2014. Máte-li platný novinářský průkaz OSN, nemusíte žádat 
o nový novinářský odznak pro účast na 69. zasedání Valného shromáždění. 
 
 
Možnosti pro zpravodajství: 
 
Mediální centrum bude zřízeno v CR4 v North Lawn Building (NLB). Přineste si prosím s sebou 
vlastní sluchátka. Příručka k vysílání UNTV: 
http://www.un.org/en/media/accreditation/transmission 
 
Televizní štáby a fotografové budou do kabin v jednacích sálech potřebovat doprovod pracovníků 
Media Accreditation and Liaison Unit (MALU) z General Assembly Liaison Desk - třetí patro budovy 
Valného shromáždění). 
 
Vstupenky do mezaninu čtvrtého patra: omezené množství vstupenek na ranní i odpolední 
zasedání bude k dispozici v General Assembly Liaison Desk. Vydávány budou podle pravidla „first 
come first served). 



 

 
Růžová zahrada je zástupcům médií otevřena bez nutnosti doprovodu. 
 
Tiskové středisko: přístup do tiskového střediska (mezi 45. a 46. ulicí na východní straně 1. 
Avenue) bude pro zástupce médií zajišťovat City of New York. Obraťte se prosím na NY Deputy 
Commissioner’s Office (+1 212-826-3228). 
 
Internetové vysílání: Všechna zasedání klimatického summitu budou vysílána přes internet. Služba 
OSN pro internetové vysílání bude zabezpečovat zpravodajství online i v archivu, a to z plenárních 
zasedání, setkání partnerských organizací a tiskových konferencí. Zpravodajství bude přístupné na 
UN Web TV (http://webtv.un.org) v angličtině a v jazyce mluvčího. Živé televizní zpravodajství 
bude k dispozici od UNTV a fotografie budou ke stažení na 
http://www.unmultimedia.org/photo/. 
 
Sociální méda budou hrát v přípravném období před summitem významnou roli. Sledujte @UN a 
#climate2014 na Twitteru. V České republice bude o klimatickém summitu pravidelně (česky) 
informovat iCentrum OSN na svém účtu na Facebooku, Google+ a na Twitteru. Navštivte také 
stránku OSN na Facebooku - facebook.com/unitednations. 

Informace o klimatickém summitu jsou na www.un.org/climatechange/summit 

a zde budou také zveřejněny aktualizované verze tohoto průvodce pro média. 
 
Více informací: 
Dan Thomas, the Secretary-General’s Climate Change Support Team, daniel.thomas@un.org, Tel: 
+1 917 225 1913 and +1 212 963 6274  
nebo 
Dan Shepard, UN Department of Public Information, shepard@un.org, +1 212 963-9495 
 
 
 
Českou verzi matriálu OSN připravilo Informační centrum OSN v Praze. www.osn.cz 

Najdete nás také na     


