
Jednotlivé panely výstavy zajímavou formou ukazují příčiny a dopady 
změny klimatu ve světě i v ČR. Ve druhé části výstava konkrétními příkla-
dy ukazuje, co mohou udělat lidé sami, stejně jako možnosti širších a sys-
tematických opatření, která mohou realizovat jen města či firmy samotné. 
Kromě přizpůsobení se změnám (adaptace) jde také o zmírňování dopa-
dů (odborně zvané mitigace), neboli snižovaní emisí skleníkových plynů, 
které za změnou klimatu z velké části stojí.

Praktickým výstupem výstavy nazvané „Klima se mění. Změn se i Ty“ 
jsou závěsné panely (bannery), které mohou být umístěny ve veřejných 
prostorech. Rozměr panelů cca 180x90 cm, jedná se o celkem 12 pane-
lů, pro možnost jejich instalace a rozmístění ve volném prostoru je coby 
nosná konstrukce dodáván výstavní stan 3x3 m. Instalace je však možná 
i klasickým uchycením na stěnách.

Potřebný prostor pro instalaci činí min. 16 m2 (plocha cca 4x4 m kolem 
stanu) včetně prostoru pro pohyb návštěvníků. V případě vhodné dispo-
zice lze instalovat i na široké chodbě, pro prohlížení výstavy je potřebný 
koridor o šířce alespoň 2 metry.

Kde všude zatím byla výstava v roce 2019:

•	 Havlíčkův Brod (březen 2019)
•	 Jihlava (březen 2019)
•	 Hranice na Moravě (duben 2019)
•	 Opava (duben 2019)
•	 Praha (květen 2019)
•	 Vítkov (červen 2019)
•	 Brno (červen, srpen 2019)
•	 Liberec (září 2019)
•	 Jilemnice (říjen 2019)
•	 Týnec nad Sázavou (říjen 2019)

Pokud vás problematika klimatických změn zajímá, může se výstava  
Klima se mění. Změň se i ty! uskutečnit i ve vašem městě.

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. 

Výstava o změně klimatu pokračuje ve svém putování i v roce 2019
Jednu ze stěžejních aktivit projektu “Klima se mění: Od informací k akci” představuje putovní klimatická výstava. Ta přibližuje proble-
matiku změny klimatu široké veřejnosti. Po své úspěšné loňské tour zavítala také v tomto roce do řady lokalit v rámci různých regionů 
České republiky. Velmi pozitivním faktem bylo přitom to, že mezi její návštěvníky patřili často žáci ZŠ a studenti SŠ.

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

Umístění výstavy v Jilemnici (říjen 2019)

Umístění výstavy v Liberci (září 2019)

Umístění výstavy v Hranicích (duben 2019)

Umístění výstavy v Opavě (duben 2019)
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