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Svět upozorňuje na klimatické změny,
na hodinu zhasíná osvětlení a vyzývá k činům
BRNO, 29. března 2019
Řada slavných památek a celé obce se v sobotu večer na hodinu ponoří do tmy. Více
než 150 obcí v České republice, včetně třinácti statutárních měst, se připojuje k
celosvětové Hodině Země. V půl deváté večer na hodinu zhasnou, stejně jako města v
dalších více než 180 zemích. Celý svět se symbolicky spojuje a dává najevo, že Země
potřebuje naši pomoc při ochraně klimatu. Celosvětovou kampaň Hodina Země
koordinuje v ČR Ekologický institut Veronica.
Do Hodiny Země se zapojují obce, organizace i jednotlivci. Ti se mohou registrovat na webu
Hodiny Země a zveřejnit zde i svá klimatická předsevzetí. Počet přihlášených obcí den ode
dne roste, již nyní je nejvyšší za posledních 5 let.
„Celý svět se shodnul, že emise skleníkových plynů musí začít rychle klesat, na polovinu do
roku 2030 a na nulu do 2050. Jen tímto postupem můžeme dosáhnout toho, že klimatické
změny budou sice výrazné, ale zvládnutelné. Věříme, že letošní Hodina Země nebude pouze
symbolickým aktem, ale budou za ní stát skutečné závazky, které přihlášené obce i
jednotlivci splní”, říká Yvonna Gaillyová, ředitelka Ekologického institutu Veronica.
„V kontextu nejposlednějšího vývoje v oblasti změny klimatu by se tato akce měla začít brát
více než vážně”, říká Michaela Pixová z Klimatické koalice. Svět má za sebou pět
nejteplejších let v řadě od počátku soustavného měření teplot. Česko sužuje sucho
prokládané silnými orkány, špatně obhospodařované lesy rychle umírají. Ubývá hmyzu a
ptáků, častější jsou naopak požáry, přívalové deště a velké teplotní skoky. Nejde o
epizodické výkyvy, nýbrž o nastolený trend.
„Zatímco studenti za lepší klima už i stávkují, naše politická reprezentace se staví k zelené
politice jako k hrozbě pro ekonomiku. Co však ekonomiku ohrožuje více než cokoliv jiného, je
právě rozvrat klimatu. Hodinu Země bychom proto měli vnímat především jako výstrahu.
Zhasnutím světel v sobotu večer tak máme příležitost své okolí varovat. Vstupujeme do
extrémně nejisté a nebezpečné doby, která po účinném boji s klimatickou změnou volá
naléhavěji než kdy předtím”, dodává Pixová a zve všechny k účasti.

www.earthhour.org | www.hodinazeme.cz
Poznámka pro editory: přesný počet a seznam všech zapojených obcí a subjektů je k
dispozici na www.hodinazeme.cz, aktuálně se mění.
Kontakty:
 Petr Ledvina, Ekologický institut Veronica, petr.ledvina@veronica.cz, 776 057 637,
koordinátor kampaně
 Hana Machů, Ekologický institut Veronica, hana.machu@veronica.cz, 739 569 264,
mediální koordinátorka
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Příloha: Co je hodina Země?
Hodina Země je každoroční mezinárodní akce zavedená Světovým fondem na ochranu přírody (World
Wildlife Fund, zkráceně WWF). První ročník se konal v roce 2007 v Sydney v Austrálii, kdy cílem
organizátorů bylo atraktivním způsobem upozornit na změnu klimatu. 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. Každoročně
ji v ČR koordinuje Ekologický institut Veronica.
V České republice se k akci v roce 2018 připojilo přes sto měst, obcí, památek a dalších subjektů. Na
celém světě se zapojilo 187 zemí, zhaslo 3000 významných památek a připojily se miliony jednotlivců
a organizací.
Klimatický systém Země se razantně mění a dopady pociťujeme stále více i u nás doma. Abychom
odvrátili největší problémy, musíme výrazně proměnit naše chování a fungování celé společnosti.
Potřebujeme skutečně začít šetřit s energiemi, větší podíl energie získávat z obnovitelných zdrojů a
skončit s pálením fosilních paliv, které ke změně klimatu přispívají nejvíc. Protože část času na
zlepšení jsme už ztratili, musíme naše domovy připravit na častější povodně, sucha nebo letní vlny
vedra, které změna klimatu přináší.
Celkem 17 z 18 nejteplejších let se objevilo od roku 2001. Rychlost růstu teplot se navíc v posledních
letech zvyšuje. Významným dopadem klimatických změn je nedostatek vody. Sucho se stává
problémem nejen u nás, ale zejména v rozvojových zemích. Cílem kampaně je tak mimo jiné
upozornit na to, jak naše každodenní spotřebitelské chování ovlivňuje životní prostředí po celém
světě. Klimatickým závazkem, který mohou přijmout instituce i jednotlivci, jsou tedy i cílené úspory
vody. Nejen té, která teče v našich kohoutcích, ale zejména vody spotřebované na pěstování a výrobu
potravin.
Změna klimatu se dotkne nás všech a k odvrácení jejich nejhorších dopadů musíme svým dílem
přispět všichni. Alespoň symbolicky to můžeme udělat právě na Hodinu Země, kdy na šedesát minut
zhasneme byty, domy, památky a firmy.
Sami jako jednotlivci změnu klimatu odvrátit nedokážeme. Musíme se spojit na úrovni jednotlivých
obcí nebo měst a hledat řešení, jak naše domovy ochránit před extrémy počasí, a jak snížit emise
skleníkových plynů, které jsou příčinou změny klimatu.
Z mimořádné zprávy Mezivládního panelu pro klimatickou změnu IPCC, vydané v říjnu 2018, plyne, že
je stále možné, i když velice obtížné, zastavit oteplování na 1,5 °C. Tedy na úrovni, kdy dopady
klimatické změny budou sice výrazné, ale zvládnutelné. Globální emise skleníkových plynů musí začít
rapidně klesat. Přibližně na polovinu v roce 2030 a na nulu v roce 2050. Aby se to stalo, je nutné
přestat spalovat fosilní paliva, zefektivnit průmysl, změnit složení naší stravy a snížit spotřebu ve
vyspělých zemích. K tomu je zapotřebí, aby ruku v ruce šla zodpovědná klimatická politika
představitelů na všech úrovních (obce, kraje, stát) a uvědomělá změna chování občanů (např.
zateplení domů, využívání hromadné dopravy, omezení konzumace živočišných produktů).
Právě teď nastal čas, aby se i Česko začalo měnit, pokud chceme skutečně udržet oteplování planety
v alespoň relativně bezpečných mantinelech.
Klima jsme už změnili, teď se pojďme změnit my.
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