
Hodina Země měla rekordní počet účastníků. Zavázali se 
snížit emise CO2 o téměř 3300 tun. 

BRNO, 28. března 2021

V sobotu 27. března proběhla Hodina Země, celosvětová kampaň na ochranu klimatu. Do 
akce se u nás i přes svízelnou situaci zapojil rekordní počet účastníků: 143 obcí a 110 
firem. Hodina Země cílí na obce, firmy i na jednotlivce. Z 3000 účastníků si 1230 stanovilo 
svůj klimatický závazek, díky kterému se za rok ušetří na 3300 tun CO2. Akci koordinoval 
Ekologický institut Veronica.

“Z letošní účasti jsme nadšení”, říká koordinátor akce Petr Ledvina. “Připojilo se o 20 obcí více 
než loni a dokonce 17 statutárních měst. Takový počet jsme ještě nikdy neměli. Zúčastnilo se 
téměř 2x více firem a svůj klimatický závazek přijalo 1230 jednotlivců, což je 2x více než loni”.

Mezi osobní klimatické závazky patřilo například méně létat, méně jezdit autem, méně jíst maso 
nebo méně topit. Společně se lidé zavázali uspořit ve svých domácnostech na 3300 tun CO2. “K 
akci na webu se můžete připojit ještě celý týden. Na výběr máte ze 13 navrhovaných opatření 
nebo si můžete stanovit závazek vlastní”, nabízí Petr Ledvina.

Na hodinu potemnělo osvětlení v řadě obcí a měst. Důležitější než symbolické jednohodinové 
zhasnutí jsou ale klimatické závazky jednotlivých obcí. A ty jsou letos významnější než 
předchozí roky a týkají se i uhlíkové neutrality.

Brno na webu Hodiny Země deklaruje svůj závazek snížit emise CO2 o 40 % do roku 2030 a 
tento závazek podpořilo zhasnutím Špilberku či Nové radnice. Praha má za cíl uhlíkovou 
neutralitu v roce 2050 a zhasla historické dominanty a významné památky téměř na 50 místech. 
Potemněly Karlův most, Petřínská rozhledna, Národní divadlo i Staroměstská radnice.

Obec Svatý Jan pod Skalou se přidala ke klimatické žalobě a hodlá více využívat obnovitelné 
zdroje. Nejrozsáhlejší cíle má pravděpodobně středočeské město Jesenice, které se zaměřuje 
na využití obnovitelných zdrojů, úspory a využití dešťové vody. Další významné závazky si 
stanovili v Karlových Varech, Jihlavě či v Písku, kde chtějí budovat energeticky pozitivní čtvrtě. 
Své klimatické závazky si dávají i další subjekty - firmy, hotely, kavárny a školy.

Hodina Země je nejrozsáhlejší celosvětová klimatická akce, ve které si od roku 2007 miliony lidí 
připomínají nutnost co nejrychleji zastavit vypouštění skleníkových plynů. V České republice se 
koná od roku 2010.

www.hodinazeme.cz
www.earthhour.org
https://www.facebook.com/events/4076775335686203
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O Hodině Země

Hodina Země je každoroční mezinárodní akce, jejímž cílem je atraktivním způsobem upozornit 
na změnu klimatu. Hodina Země povzbuzuje jednotlivce, obce a organizace k zhasnutí světel na 
dobu jedné hodiny od 20.30 do 21.30. Tradici akce založil Světový fond na ochranu přírody 
(WWF). První ročník se konal v roce 2007 v Sydney v Austrálii. Na hodinu tehdy zhasla světla 
na slavné budově australské opery, do kampaně se zapojily více než 2 miliony lidí. Během let se 
tato úspěšná akce rozšířila do celého světa a koná se vždy poslední sobotu v měsíci březnu. Od 
roku 2010 se koná i v České republice, kde ji koordinuje   Ekologický institut Veronica  .

Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí 
ministra životního prostředí, www.sfzp.cz a   www.mzp.cz  .
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