
Brno, 26. února 2021

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

zveme Vás k účasti na akci Hodina Země 2021. Celosvětová událost na ochranu klimatu se letos odehraje 

v sobotu 27. března 2021 od 20.30 do 21.30 hodin. K Hodině Země se připojují všichni, kdo si uvědomují 

naše ohrožení  klimatickou krizí  způsobenou zejména  používáním fosilních paliv – uhlí,  ropy,  zemního 

plynu. Důsledkem je i extrémní počasí – vlny veder, sucho, přívalové povodně, suchem oslabené lesy 

napadené  kůrovcem.  Obce  tradičně  při  Hodině  Země  dávají  symbolickým zhasnutím  najevo,  že  jim 

ochrana klimatu není lhostejná. Zhasínají veřejné osvětlení, nasvícení památek a veřejných budov.

Východiskem z klimatické krize, na němž se shoduje svět i Evropa, je cesta k uhlíkové neutralitě, opuštění 

fosilních paliv, dekarbonizace. Role měst, městysů a vesnic je tu velmi významná. Spočívá v přípravě  

strategických  plánů  na  dosažení  uhlíkové  neutrality,  v  pozornosti  věnované  využívání  obnovitelných 

zdrojů energie, v důrazu na úspory energie v budovách - při výstavbě, rekonstrukcích i provozu. 

Zajištění místního vlivu na výrobu i spotřebu elektřiny a tepla se nazývá komunitní energetika. Staňte se 

jejími aktéry. Využijte impulsu Hodiny Země, seznamte se s komunitní energetikou  a udělejte první krok. 

Informace a inspiraci najdete  v našem novém materiálu Ochrana klimatu na místní úrovni, dostupném na 

hodinazeme.cz/obce.

V ČR se k Hodině Země vloni, i v době pandemie, připojilo 124 obcí, včetně 8 statutárních měst. Zapojilo  

se rekordních skoro 3500 jednotlivců. Budeme rádi, když se připojíte i letos, klidně pouze virtuálně, třeba 

klimatickým závazkem. Respektujeme pandemická opatření, přizpůsobte si případně čas zhasínání, jak to 

dovolí aktuální situace.

Zaregistrujte se prosím prostřednictvím stránky   www.hodinazeme.cz  . O postoji vaší obce k ochraně kli-

matu se tak dozví nejen veřejnost a vaši občané, ale i další obce a média. Hodinu Země 2021 můžete vyu-

žít i k propagaci aktivit, kterou pro ochranu klimatu děláte. Možností je mnoho: úspory energie a větší 

využití  obnovitelných zdrojů, plán komunitní energetiky, ekologicky šetrný provoz veřejných institucí, 

podpora ekologicky šetrné dopravy. Váš klimatický závazek uveďte také v registračním formuláři. 

Další informace (včetně plakátu), najdete na stránkách   www.hodinazeme.cz  . Dotazy prosím pište na ad-

resu hodinazeme@veronica.cz.

                                                                     
Děkujeme Vám a těšíme se na spolupráci!

Yvonna Gaillyová Petr Ledvina
ředitelka Ekologického institutu Veronica koordinátor kampaně
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Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra  
životního prostředí.  
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