ENERGIEBEZIRK FREISTADT >>
Organizace Energiebezirk Freistadt (EBF) je aktivním kontaktním
místem pro firmy, organizace, obce a občany v okrese. Zaměřuje
se na obnovitelné zdroje energie, efektivní využívání energií,
ochranu klimatu a trvale udržitelnou mobilitu. Od roku 2018 je
také nositelem projektu KLAR! Freistadt, který se zabývá již
viditelnými důsledky změny klimatu a možnostmi, jak je možné
se této skutečnosti přizpůsobit.
Více infomací: www.energiebezirk.at

Klimaticky neutrální výroba

NOSITELÉ PROJEKTU >>

DOPROVODNÝ
LETÁK K VÝSTAVĚ

CHANGE >>
Životní hodnoty
ve změnách klimatu

ENERGY CENTRE ČESKÉ BUDĚJOVICE >>
Spolek Energy Centre České Budějovice (ECČB) je energetické
poradenské centrum, které se orientuje především na přeshraniční spolupráci Horní Rakousko - jižní Čechy. Těžištěm aktivit
ECČB je podpora energetické efektivity, využití obnovitelných
zdrojů energie a práce s veřejností. Od svého založení realizovalo
ECČB mnoho úspěšných projektů.
Více infomací: www.eccb.cz

S pomocí Pařížské klimatické dohody
by se měla změna klimatu pro člověka
omezit na snesitelnou míru. Jak na to
– a jaký vliv má TVŮJ životní styl – to
zjistíš na této výstavě!

GREEN BELT CENTER >>
Jakožto brána k Zelenému pásu Evropy otevírá Green Belt Center
(GBC) nové přístupy k přírodě, kultuře a především k lidem ve
společné Evropě. Od roku 2015 informuje GBC o Zeleném pásu
a zcela konkrétně o vzácnostech přeshraničního regionu jižní
Čechy – Mühlviertel – Waldviertel. Vedle stálých expozic nabízí
GBC návštěvníkům neustále nové krátkodobé výstavy.
Více infomací: www.greenbeltcenter.eu

INFORMACE K VÝSTAVĚ >>

www.eccb.cz
www.energiebezirk.at
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DALŠÍ INFORMACE >> +420 387 312 580

ZASTÁVKY S AKTIVITAMI
PRO OSOBNÍ UHLÍKOVOU
(CO2) STOPU >>

VIDEOPŘÍSPĚVKY NA TÉMA ZMĚNA KLIMATU >>

CHANGE >> LIVING

Změny klimatu se již dnes projevují na mnoha místech na Zemi.
Jaký dojem na tebe dělají tyto obrázky? Kde se nacháziš ty na
stupnici od velký dojem (sehr betroffen) po malý dojem (wenig
betroffen)?

Zadej prosím sem tvé hod

MALÝ

STŘEDNÍ

noty CO2 …

VELKÝ

TVÁ OSOBNÍ UHLÍKOVÁ (CO2) STOPA
CHANGE >> SHOPPING | MOBILITY | LIVING
Zapiš své výsledky ze zastávek s aktivitami této
výstavy o klimatu do tohoto letáku. Součet ti
ukáže, jak veliká je tvá uhlíková stopa a co můžeš
udělat pro snížení tvých emisí skleníkových plynů.

CHANGE >> SOUČET
Tvá osobní hodnota CO

2

CHANGE >> SHOPPING
ního

noty CO2 z poklad

Zadej sem tvé hod
skeneru za jídlo…

Sem můžeš také zadat tvou hodno
tu z
pokladního skeneru za oblečení…

Tuto hodnotu prosím NEPŘIČÍTEJ
k celkovému číslu!

CHANGE >> MOBILITY
Zadej prosím sem své hodnoty CO2 …
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KLIMATICKÉ TIPY:
> Kupuj regionální, sezónní a
biologické výrobky
> Opravuj nebo zhodnocuj věci
namísto kupování nových
> Používej svůj mobil o pár
let déle
> Kupuj secondhandové zboží
> Využívej výměnné burzy
a bleší trhy

KLIMATICKÉ TIPY:
> Pohybuj se z místa na místo
pěšky, na kole, nebo veřejnou
dopravou
> Vytvářej společenství lidí jezdících dohromady jedním autem
> Letadlo používej co možná
nejméně
> Při hledání bydlení se snaž
zohlednit napojení na veřejnou
dopravu

KLIMATICKÉ TIPY:
> Vypínej přístroje
> Při vaření dávej na hrnec pokličku
> U nových přístrojů sleduj energetickou úspornost (např. LED žárovky,
energeticky úsporné přístroje)
> Pro svůj dům použij dobrou
tepelnou izolaci
> Elektřina z fotovoltaiky,
nebo zelená elektřina
> Vytápěni a ohřev vody ze solárních
panelů, biomasy, zemních vrtů,
nebo centrální vytápěni

1,4

Celková hodnota je v pásmu
od 1,4 t do 13,5 t za rok.
Čím nižší je tato hodnota,
tím lépe pro klima.

v tunách za rok ...
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Pro srovnání s hodnotami CO2 ostatních zemí si musíme uvědomit, že naše bilance není
úplná, resp. že musíme zakalkulovat ještě emise, na které nemáme vliv, například veřejnou
infrastrukturu.
Průmyslové země a země s rozvíjejícími se ekonomikami mají emise na úrovni zhruba 10 t
(EU, Čína) až 20 t (USA, Rusko) na hlavu a rok.

Srovnej svou vlastní uhlíkovou stopu se stopou tvých kamarádek
a kamarádů. Diskutujte, proč jsou hodnoty v některých zemích
tak vysoké a v některých zase tak nízké.

VISION >> GLOBÁLNÍ UHLÍKOVÁ KALKULAČKA
Celosvětový klimatický panel (IPCC = Intergovernmental Panel on
Climate Change) vytváří scénáře, které ukazují rozpětí možných
vývojů klimatu. Pouze díky rychlé změně našeho myšlení směrem
k obnovitelným zdrojům energie, energetické efektivitě a šetrnému
zacházení s přírodními zdroji se nám povede snížit nárůst globálního oteplení na hodnotu nižší než 2 stupně Celsia.

