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Česko mění klima – příprava pro natáčení

Harmonogram
cesty:

Ústí nad Labem – Brandov – Olbernhau - Brandov
Změna klimatu je zásadním celospolečenským fenoménem 21. století s
potenciálem vlivu na řadu oblastí lidského života. S projevy a dopady klimatické
změny je čím dál častěji a citelněji konfrontováno i Česko. Za této situace roste
poptávka po zavádění účinných klimatických opatření, která jsou jednak schopna
zpomalit a zmírnit probíhající klimatickou změnu a jednak dokáží pomoci
přizpůsobit se jejím hlavním dopadům.
Klíčovou úlohu mají v tomto směru klimatická opatření realizovaná na
REGIONÁLNÍ úrovni. Cílem pořadu je seznámit veřejnost srozumitelnou a věcnou
formou právě s pestrou škálou inspirativních příkladů dobré praxe.
Podtitulem pokračování celé série zůstává přesvědčení, že problematika
klimatické změny není jen hrozbou, ale stejně tak i významnou příležitostí ke
zvýšení kvality života v Česku.
Moderátorem a průvodcem pořadu je meteorolog Michal Žák z redakce počasí ČT.
S televizním štábem zmapoval inteligentní klimatická řešení, a to s důrazem na
následující oblasti:

Průběh a
výsledky cesty:










revitalizace krajiny a zvyšování její pestrosti
energetické úspory
využití obnovitelných zdrojů
kvalita ovzduší a ochrana zdraví obyvatelstva
adaptace ve městech (budování modrozelené infrastruktury)
čistá mobilita
snižování uhlíkové stopy (jednotlivce, municipality, podniku)
osvěta a komunikace tématu klimatické změny

Tvůrci pořadu zároveň prodiskutují konkrétní klimatická opatření s občany. Besedy
v regionech, zejména s nastupující generací, jsou integrální a podstatnou součástí
projektu. Těmito aktivitami chce projekt přispět ke zvýšení povědomí obyvatel
České republiky o možnostech ochrany klimatu včetně anotace besedy pro střední
školy.
V rámci doporučení pro projekt byla také vytipována prohlídka česko-německých
lesů v boji proti kůrovci v okolí Brandov, Olbernhau. Proto se také uskutečnila tato
pracovní cesta.
Pro natáčení byl nakonec vybrán projekt Revitalizace rašelinišť. S tím souvisí i
soustavný podíl kraje na dvou přeshraničních projektech revitalizace rašelinišť
v Krušných horách, na nichž kraj dlouhodobě spolupracuje např. s LČR, saskými
státními lesy, Technickou univerzitou Drážďany a dalšími saskými i českými
partnery. Realizovaná opatření mají za cíl nejen obnovit přirozený hydrologický

režim na těchto vodohospodářsky významných územích, ale i přispět k odhalení
jeho zákonitostí a posílit populace vzácných druhů rostlina živočichů, včetně stále
ubývajícího symbolu Krušných hor – tetřívka obecného.
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