
                                  
 

 
 

Tisková zpráva Českého svazu ochránců přírody 
ze dne 30. března 2010 

 
 Hodina Zem ě 2010 byla nejv ětší českou klimatickou akcí 

 
V sobotu 27. b řezna se konala celosv ětová symbolická akce na ochranu 
klimatu, Hodina Zem ě. Jejím ú čelem bylo, aby co nejvíce m ěst, obcí, 
firem, organizací a jednotlivc ů po celém sv ětě zhaslo na jednu hodinu 
svá sv ětla a elektrické spot řebiče – jako gesto, že globální oteplování 
považují za nejzávažn ější problém tohoto století. Po celém sv ětě se akce 
účastnilo p řes 4.000 měst a obcí ze 126 zemí sv ěta a stamilióny lidí. V 
České republice se p řipojilo 34 obcí a m ěst, 35 firem a spole čností a 
pomocí Facebooku p řes 20.000 lidí. Ve dne konání akce vzrostla 
návšt ěvnost stránek Hodiny Zem ě na 100.000 lidí.  
 
Akce se v Česku zúčastnil stejný počet měst a obcí jako například v 
sousedním Německu a Rakousku, což jsou země tradičně daleko více  
klimaticky uvědomělé. Proto, a také vzhledem  k tomu, že u nás se konala 
Hodina Země poprvé, lze akci považovat za mimořádně úspěšnou. 
 
Cílem  Hodiny Země je podpora požadavku, aby byla uzavřena závazná a 
ambiciózní klimatická dohody, jež by udržela změnu klimatu na relativně 
bezpečné úrovni pro většinu života na Zemi, včetně života lidí. Symbolickým 
zhasnutím účastníci  Hodiny Země  vyzývají odpovědné osoby k jednání a 
zároveň deklarují svou připravenost měnit navyklé, energeticky plýtvavé 
chování. 
 
Petr Stýblo, ředitel Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) poznamenává: 
„Popravdě řečeno, nečekali jsme, že se Hodiny Země zúčastní tolik lidí, měst 
a firem. Těší nás tak masivní zájem o ochranu přírody a doufáme, že 
nezůstane jen u tohoto gesta, ale že zájem veřejnosti o ochranu životního 
prostředí na celé planetě bude naopak růst.“  
 
Yvonna Gaillyová, ředitelka Ekologického institutu Veronica (český 
koordinátor této celosvětové kampaně, součást ČSOP), k tomu říká: 
„Ochránci přírody velmi rychle pochopili, že rychle se měnící klima a globální 
oteplování výrazně změní naši krajinu, což ohrozí mnohé ekosystémy.  V 
zájmu zachování druhové rozmanitosti je třeba tyto změny alespoň zpomalit. 
Všem, kdo poselství Hodiny Země a nutnost neodkladně řešit snižovaní emisí 
CO2 šíří dál, velice děkujeme.“   

 
Seznam zapojených měst a firem a fotogalerii z akce najdete na 
www.veronica.cz/hodinazeme., seznam měst a obcí podle krajů níže nebo tamtéž. 
 

Kontakty: 
Matěj Hollan , +420774956148, matej.hollan@veronica.cz – koordinátor akce 
 
Yvonna Gaillyová , +420777323792, yvonna.gailly@veronica.cz – ředitelka 
Ekologického institutu Veronica 
 

Petr Stýblo , petr.styblo@csop.cz – ředitel Kanceláře Ústřední výkonné rady 
Českého svazu ochránců přírody 



                                  
 

 

Příloha 1.: Seznam zú častn ěných obcí a m ěst dle kraj ů 

Vyso čina: 
město, obec co zhasne kontaktní osoba 

Křižánky veřejné osvětlení v obci Jan Sedláček, starosta obce 

Telč veřejné osvětlení v centru města, na 
historickém Náměstí Zachariáše 
z Hradce, které je zapsáno na 
seznamu světového kulturního a 
historického dědictví UNESCO. 

Zdeněk Posád, odbor životního 
prostředí, 608729183 

Přibyslav osvětlení dominant města: Kostel 
Narození sv. Jana Křtitele, 
Přibyslavská věže a radnice 

Michael Omes, místostarosta, 728 
264 579  

Jihomoravský: 
město, obec co zhasne kontaktní osoba 

Topolany veřejné osvětlení Jaroslava Sedláčková, 
starostka 

Ostopovice veřejné osvětlení Jan Symon, starosta 

Vyškov osvětlení radnice, kostela 
Nanebevzetí Panny Marie, kostel 
Nejsvětější Trojice v Dědicích, 
ztlumení veřejného osvětlení 
Masarykova náměstí 

Dana Bednářová, tisková 
mluvčí, 728 58 10 58  

Prusy-Boškůvky veřejné osvětlení Lubomír Šebesta, starosta 

Morkůvky veřejné osvětlení František Juras, starosta 

Brno      slavnostní osvětlení hradu Špilberk 
a obelisku na Denisových sadech 

Martin Ander, 732565042, 
721566781náměstek pro rozvoj, 
tis@brno.cz 

Ostrovačice veřejné osvětlení Tomáš Hájek, starosta 

Podivín veřejné osvětlení Stanislav Machovský, starosta 

Tvarožná třetina VO obce včetně nasvícení 
dominanty obce, kostela sv.Mikuláše  

František Kopecký, starosta 

Zlínský: 
město, obec co zhasne kontaktní osoba 

Hostětín veřejné osvětlení Robert Janota, starosta 

Hostišová veřejné osvětlení Michal Minář, předseda o.s. 
Horizont-Hostišová 

Uherský Brod veřejné osvětlení v oblasti Šumické Ladislav Kryštof, starosta 

Moravskoslezký: 
město, obec co zhasne kontaktní osoba 

Nový Jičín Masarykovo náměstí Petr Orel, radní, 602540037  

Bolatice veřejné osvětlení Herbert Pavela, starosta 

Havířov veřejné osvětlení v centru města - 
na Hlavní třídě od velkého rondelu 
po obchodní dům Elan  

 

Středočeský : 

město, obec co zhasne kontaktní osoba 

Říčany  hlavní Masarykovo náměstí Hana Jarošová, odbor kancelář 



                                  
 

starosty 

Poděbrady celovíkendové zhasnutí 
slavnostního osvětlení zámku, sochy 
krále Jiřího, morového sloupu, 
kopule Libenského kolonády a 
slavnostního osvětlení parku mezi 
Libenského kolonádou a nádražím 

Lucie Kurková, odbor školství a 
kultury 

 

Jiho český: 
město, obec co zhasne kontaktní osoba 

Třeboň osvětlení kostelní věže a věže 
historické radnice 

Anna Kahounová, místostarostka 

Ústecký: 
město, obec co zhasne kontaktní osoba 

Ústí nad Labem nasvícení Větruše, Mariánského 
mostu, kostela v Církvicích a 
částečně osvětlení Mírového 
náměstí 

Alena Romanová, koordinátorka 
Projektu Zdravé město a místní 
Agenda 21 

Děčín osvětlení Děčínského zámku, 
budovy restaurace na Pastýřské 
stěně a Tyršova mostu 

Vladislav Raška, starosta 

Kleneč veřejné osvětlení František Švec, starosta 

Liberecký: 
město, obec co zhasne kontaktní osoba 

Desná nasvícení kulturních památek 
Riedlova vila a Riedlova hrobka. 

Marek Pieter, starosta 

Česká Lípa  veřejné osvětlení celého města 
s výjimkou integrovaných obcí 

Tomáš Vlček, místostarosta 

Prysk veřejné osvětlení Radek Timoftej, zastupitel 

Jiho český: 
město, obec co zhasne kontaktní osoba 

Vimperk celonoční zhasnutí Vimperského 
zámku a Městské zvonici 

Jakub Hromas, Český svaz 
ochránců přírody 

Prachatice slavnostní osvětlení kostela sv. 
Petra a Pavla  

Stanislava Linhová, odbor 
životního prostředí 

Královéhradecký: 
město, obec co zhasne kontaktní osoba 

Jičín slavnostní osvětlení Valdštejnova 
náměstí 

Eva Fejfarová, sekretářka starosty 

Karlovarský: 
město, obec co zhasne kontaktní osoba 

Bečov nad Teplou Městská památková zóna. Náměstí 
5. května, Kostelní ulice  

Oľga Haláková, starostka 

Stříbrná veřejné osvětlení Boris Jirsík, starosta 

Plzeňský: 
město, obec co zhasne kontaktní osoba 

Němčovice veřejné osvětlení Karel Ferschmann, starosta 



                                  
 

Praha: 
město, obec co zhasne kontaktní osoba 

MČ Praha 11 kulturní centrum Zahrada Jakub Ježek, zastupitel 

 

 

 

Slovensko: 
 
město, obec co zhasne kontaktní osoba 

Košice verejné osvetlenie na Moldavskej 
ceste v lokalite Červený rak, Nižné 
Kapustníky v lokalite Alejová a 
vypnutí nasvetlenie budov na 
Hlavnej ulici  

Lucia Mihoková, mluvčí 
magistrátu  

Rimavská Sobota osvetlenie Župného domu  posa.o@post.sk  

 


