
WALK IT BACK: CRAIG COHON PROCHÁZÍ ČESKEM S CÍLEM ZVÝŠIT POVĚDOMÍ

O MOŽNOSTECH ODSTRAŇOVÁNÍ UHLÍKU Z ATMOSFÉRY

A CHCE SE S VÁMI SETKAT

****

K OKAMŽITÉMU ZVEŘEJNĚNÍ: 5. března 2023

V předvečer svých 60. narozenin se bývalý manažer společnosti Coca-Cola a podnikatel
Craig Cohon vydal na 4000 km dlouhou pěší pouť z Londýna do Istanbulu, aby tak
upozornil na nutnost snižování obsahu uhlíku v atmosféře. V době mezi 11. a 26. březnem
bude procházet Českem (viz trasa).

Podle poslední zprávy IPCC není možné udržet globální oteplování v rozmezí 1,5 stupně Celsia, aniž
bychom eliminovali uhlík, který se již v atmosféře nachází. Ekosystémy naší planety si

pravděpodobně s takovou zátěží samy neporadí. 1. Bude tedy nutné najít nová řešení a nové

technologie, které dokážou přebytečný atmosférický uhlík aktivně zachytávat, abychom předešli

klimatické katastrofě. Proč tedy celý svět nemluví o odstraňování uhlíku, když je to tak zásadní téma?

Jeden muž se to snaží změnit. Craig Cohon, 59letý Kanaďan, spojil síly s celosvětovým hnutím

mladých lidí ReEarth Initiative, aby vedl novou globální konverzaci o odstraňování uhlíku z atmosféry.

Craig nejenže investoval svůj penzijní fond do nových technologií pro zachytávání atmosférického

uhlíku, ale také se vypravil na pěší pouť z Londýna do Istanbulu přes 82 měst a obcí, aby zvýšil

povědomí veřejnosti o tomto tématu. Po cestě hovoří se starosty, generálními řediteli, aktivisty, vědci

a politiky o možnostech snížení množství uhlíku v atmosféře.

1 https://www.stateofcdr.org/



“Odchoď si to”

Kanadský podnikatel vyrazil 3. ledna z Londýna na pětiměsíční, 4000 km dlouho cestu napříč
Evropou, během níž pěšky projde přes Velkou Británii, Francii, Belgii, Německo, Polsko, Česko,
Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Bulharsko, Řecko a Turecko. Do Istanbulu by měl dorazit 4.
června, v předvečer svých šedesátých narozenin.

Česko-německou hranici překročí Craig Cohon 11. března ve Frýdlantu. Do Prahy dorazí 17. března a
zdrží se jeden den.  26. března se vydá přes Vysočinu a Moravu do Rakouska.

Příběh Craiga Cohona

Craig Cohon dlouhá léta cestoval po světě ve službách velkých společností, jako je Coca-Cola nebo

Cirque du Soleil, než se před třinácti lety usadil na lodi na břehu Temže.

V roce 2022 Craig zahájil kampaň Walk it Back poté, co se stal první soukromou osobou na světě,

která si nechala provést "celoživotní audit uhlíkové stopy" dle COP26. Výpočet do detailu kázal, kolik

tun uhlíku vypustil Craig do atmosféry za desítky let svého rychlého a nákladného života (drahé

dovolené, velké množství letů a hamburgerů). Loni v listopadu tedy splatil svůj osobní dluh vůči Zemi

- ze svého důchodu věnoval více než milion dolarů na technologie, které dokážou zachytávat oxidu

uhličitý.

Změna vývoje klimatu je možná

Projekt Walk it back si klade za cíl změnit pohled veřejnosti po celém světě na možnost aktivního

snižování obsahu uhlíku v atmosféře pomocí nových technologií. Vyzývá k většímu dialogu,

koordinaci výzkumu a investicím v tomto odvětví, aby bylo možné včas zmírnit klimatickou změnu a

zpomalit oteplování planety.

Craig Cohon říká: "Stejně jako mnozí lidé z mé generace jsem dlouhá léta neměl ponětí o klimatické

krizi. Když jsem se ale dozvěděl, že všechen oxid uhličitý, který jsme vyprodukovali, zůstává v

atmosféře, protože ekosystémy ho nedokážou pohlcovat v takovém množství, začal jsem se zabývat

možností jeho zachytávání. Zjistil jsem, že i když to vyžaduje hodně vůle a investic, je možné z

atmosféry odstranit obrovské množství CO2. Technologie jsou k dispozici a neustále se zdokonalují.

Ale musíme to dělat rychleji a lépe, poctivě, a ve velkém měřítku! Pokud se nám to podaří, má naše

úsilí potenciál skutečně změnit běh dějin klimatu."



Kdo stojí za iniciativou

Mezi zakládající členy kampaně patří síť mladých klimatických aktivistů ReEarth Initiative a sítě
městských zastupitelů United Cities and Local Governments. Mezi partnery patří klimatická platforma

Patch, banka EFG a investiční společnost Searchlight Capital.

V listopadu 2022 vydala organizace Walk it Back dokument Getting to Net Negative, který

zdůrazňuje zásadní roli měst při odstraňování uhlíku, a v rámci Cohonovy pouti se v deseti městech

na jeho trase uskuteční speciální akce, které zapojí rozhodující představitele měst.

Například město Londýn by mohlo významně snížit své emise oxidu uhličitého, pokud by nechalo

zalesnit zákonem stanovený zelený pás, který ho obklopuje, tedy 1 269 800 akrů půdy. Kromě snížení

emisí skleníkových plynů by zalesnění významně zlepšilo ovzduší ve městě a zlepšilo fyzické i

duševní zdraví obyvatel.

Craig a kampaň Walk it Back dorazí do Prahy 17. března spolu s mobilní výstavou z recyklovaných

přepravních kontejnerů, která představí různá řešení pro odstraňování atmosférického uhlíku.

Přijďte si prohlédnout různé možnosti zachytávání uhlíku, a poté se připojte ke Craigovi v rozhovoru s

místními odborníky, kteří budou diskutovat o přínosech i úskalích jednotlivých metod.

KONTAKTY A INFORMACE PRO MÉDIA

Žádosti o rozhovory s Craigem Cohonem (mluvčí Walk it Back) a Emily Bensonovou (vedoucí oddělení

propagace Walk it Back) zasílejte Victorii Baux na e-mail victoriabaux@gmail.com nebo textovou

zprávu/whatsapp na +33 6 24 43 53 96

Uveďte prosím své jméno a název média, pro které pracujete.

Forma rozhovoru: telefonicky, osobně nebo pěšky s Craigem.

HLAVNÍ UDÁLOST

16. března 2023 v Praze (detaily upřesníme)

https://reearthin.org/
https://www.uclg.org/
https://www.patch.io/
https://www.efginternational.com/
https://www.searchlightcap.com/
https://walkitback.org/app/uploads/2022/11/REIxWIB_Policy-Dialogue-Paper-20.11.2022.pdf


PLÁN CESTY ČESKEM

DATUM START CÍL

Sobota 11. 3. Gorlitz/Zgorzelec Frýdlant

Neděle 12. 3. Frýdlant Horní Hanychov

Pondělí 13. 3. Horní Hanychov (Liberec) Ralsko

Úterý 14. 3. Ralsko Mšeno

Středa 15. 3. Mšeno Neratovice

Čtvrtek 16. 3. Neratovice Neratovice

Pátek 17. 3. Neratovice Praha

Sobota 18. 3. Praha Dolní Požáry

Neděle 19. 3. Dolní Požáry Nesperská Lhota

Pondělí 20. 3. Nesperská Lhota Útěchovice pod Stražištěm

Úterý 21. 3.

Útěchovice pod

Stražištěm Proseč pod Křemešníkem

Středa 22. 3.

Proseč pod

Křemešníkem Doupě

Čtvrtek 23. 3. Doupě Radkovice u Budče

Pátek 24. 3. Radkovice u Budče Onšov

Sobota 25. 3. Onšov Šatov

Neděle 26. 3. Šatov Oberstinkenbrunn (Rakousko)



DALŠÍ ZDROJE:

Film here

Fotografie here

Web: https://walkitback.org/

Ještě více informací o @2023walkitback najdete sociálních sítích:

Twitter | Instagram | Facebook | LinkedIn | TikTok

https://www.youtube.com/watch?v=1-sA0IWwE4U
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Mqu3e2q1mOYgl2oHH0ffuEKODGSmZBtz
https://walkitback.org/
https://twitter.com/2023walkitback
https://www.instagram.com/2023walkitback/?hl=en
https://www.facebook.com/people/Walk-it-back/100086494251968/
https://www.linkedin.com/company/walk-it-back
https://www.tiktok.com/%402023walkitback

