
„Věříme, že v dokumentu představené příklady budou inspirací a ukáží 
veřejnosti, že ve vztahu ke klimatické změně existuje už i v Česku mnoho 
řešení – a jde jen o to nebát se jich,“ uvedl režisér dokumentu Daniel Tichý 
z CI2, o.p.s.

Průvodcem a moderátorem pořadu byl Michal Žák, meteorolog České 
televize a klimatolog z Katedry fyziky atmosféry MFF UK.

Dokument se zaměřil na příklady dobré praxe v následujících lokalitách:
•	 Brno – revitalizace Parku pod Plachtami, Akční plán pro udržitelnou 

energii a klima
•	 Moravskoslezský kraj – udržitelná doprava a podpora čisté mobility 
•	 Opava – Adaptační strategie města
•	 Žďár nad Sázavou –budování modrozelené infrastruktury 
•	 Spálené Poříčí – obnova polních cest, realizace protierozních opatře-

ní na pozemcích obce
•	 Národní park Šumava – projekt „LIFE for MIRES“ (Život pro mokřady)
•	 Jablonné v Podještědí – mokřadní areál v těsné blízkosti centra města
•	 Litoměřice – energetický management města
•	 Kněžmost – realizace pasivní přístavby základní školy
•	 Horní Jiřetín – přechod obce na obnovitelné zdroje energie
•	 Kamenice nad Lipou – pořízení užitkového elektromobilu
•	 firma LIKO-S ve Slavkově u Brna – projekt tzv. živých staveb
•	 Statek Vodňanský na Českolipsku – klimaticky zodpovědné hospo-

daření v krajině
•	 občanské iniciativy Vysočina pro Zemi a Rodiče za klima (Pelhřimov, 

Liberec, Kladno)
•	 osvětová činnost v oblasti zero waste životního stylu (Jana Půlpánová) 

a správného topení (Jiří Horák alias Smokeman)
•	 webový projekt Fakta o klimatu

Dokument je dostupný k přehrání na Youtube kanálu projektu „Klima se 
mění: od informací k akci“ a též je volně ke stažení na webu klimasemeni.
cz. Laická i odborná veřejnost se bude moci s tímto audiovizuálním poči-
nem seznámit i v rámci budoucích osvětových besed a seminářů organi-
zovaných společností CI2 či jinými partnerskými organizacemi.

Cílem projektu “Klima se mění: Od informací k akci” je srozumitelnou 
formou seznámit širokou veřejnost s inspirativními a chytrými klimatický-
mi opatřeními, která jsou realizována v různých částech České republiky 
– různými aktéry, tedy kraji, městy, obcemi, podniky, vědeckými instituce-
mi, neziskovými organizacemi a v neposlední řadě i aktivními jednotlivci. 

Webové stránky projektu jsou dostupné na www.klimasemeni.cz

Projekt spolufinancován ze Státního fondu životného prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. 

Česko chrání klima – dokument o příkladech dobré praxe
„Česko chrání klima“ je název informačně-osvětového dokumentu, který se věnuje příkladům dobré praxe v oblasti ochrany klimatu. 
Reportáže vznikaly v různých částech naší země a jejich společným jmenovatelem byla konkrétní klimatická opatření, která provádějí 
města, kraje, podniky, neziskové organizace, ale i aktivní jednotlivci. Tvůrci dokumentu zavítali v průběhu natáčení do dvaceti míst  
v celkem osmi krajích.

Projekt připravila organizace CI2, o. p. s. |  www.ci2.co.cz

Kontaktní osoby: 

Mgr. Josef Novák, Ph.D. – vedoucí projektu, email: josef.novak@ci2.co.cz , 

Mgr. Daniel Tichý – manažer projektu, email: daniel.tichy@ci2.co.cz

Natáčení v Jablonném v Podještědí

Natáčení v LIKO-S ve Slavkově u Brna 

Natáčení v NP Šumava

Brno – Park pod Plachtami
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http://https://www.youtube.com/channel/UCFLrYlZLDPGeIkIkUxvKBjA
http://https://www.youtube.com/channel/UCFLrYlZLDPGeIkIkUxvKBjA

