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Účastníci Hodiny Země se zavázali snížit emise téměř o 
2000 tun CO2. Možnost přijmout klimatický závazek potrvá 
ještě celý týden. 

BRNO, 29. března 2020 

V sobotu 28. března proběhla Hodina Země, celosvětová kampaň na ochranu klimatu. 
Do akce se u nás i přes svízelnou situaci zapojilo 124 obcí a 59 firem. Letošní rok byl 
zacílen především na jednotlivce. Z 3500 účastníků si 630 stanovilo svůj klimatický 
závazek, díky kterému se za rok ušetří na 2000 tun CO2. Akci koordinoval Ekologický 
institut Veronica. 

Hodina Země byla letos cílená nejen na obce, ale i na jednotlivce. Ti přijímali osobní 
klimatické závazky, Rozhodovali se třeba méně létat, méně jezdit autem, méně jíst maso 
nebo méně topit. Společně se zavázali uspořit ve svých domácnostech na 2000 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”, říká Petr Ledvina z pořádajícího 
Ekologického institutu Veronica. 

Na hodinu potemnělo i osvětlení v řadě obcí a měst. V centru Prahy postupně zhasnulo 10 
pražských dominant, podle historické doby jejich vzniku, od dvanáctého století až po 
jednadvacáté. Praha tak poukázala na skutečnost, že bez příznivého životního prostředí by 
to celá staletí nešlo a klimatické změny proto nesmějí zůstat bez pozornosti ani dnes. 
Nasvícení památek zhaslo i v mnoha dalších městech, Olomouci, Ostravě, Novém Jičíně či 
Hradci Králové. 

Klimatické závazky si dávaly i obce. Nejrozsáhlejší cíle má Frýdek-Místek, který se chce 
zaměřit na snižování spotřeby energií, výměnu domácích kotlů za bezemisní, nebo na 
šetrnou dopravu. Další významné závazky si stanovili ve Starém Plzenci nebo v Praze 7. K 
akci se připojily i další subjekty - firmy, hotely a školy. 

"Vlna solidarity a pocitu vzájemnosti se projevila i v zájmu o ochranu klimatu. Děkujeme 
všem, kteří si našli hodinu pro ochranu klimatu", děkuje Yvonna Gaillyová, ředitelka 
Ekologického institutu Veronica. 

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 
 https://www.veronica.cz/hodinazeme/#box-velka-mapka - odkaz na mapu účastníků 
 www.earthhour.org 

Kontakty: 

· Petr Ledvina, Ekologický institut Veronica, petr.ledvina@veronica.cz, 776 057 637, 
koordinátor kampaně 

http://www.hodinazeme.cz/
https://www.veronica.cz/hodinazeme/#box-velka-mapka
http://www.earthhour.org/
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· Yvonna Gaillyová, Ekologický institut Veronica, yvonna.gailly@veronica.cz, 777 323 792, 
expertka na klimatickou změnu 

· Hana Machů, Ekologický institut Veronica, hana.machu@veronica.cz, 739569264, média 
 

 

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě 

rozhodnutí ministra životního prostředí, www.sfzp.cz a www.mzp.cz. 
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