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V září jsme se zúčastnili le-
tošního ročníku Noci vědců, 
který byl letos zarámován 
tématem ČAS. Téma jsme 
zpracovali formou jednot-
livých příspěvků, které vás 
seznámí s ročním cyklem 
dat o životním prostředí, 
s vývojem české krajiny 
v posledních desetiletích, 
s proměnami odpadních 
návyků české společnosti 
a s životním cyklem prů-
myslového podniku z po-

hledu poznatků získaných 
v projektu inventarizace 
kontaminovaných míst. 
Zároveň jsme vám předsta-
vili vybrané aplikace, které 
v rámci své činnosti vyvíjí-
me a provozujeme – Envi-
rometr a Rastrová data.

Podrobnější informace 
o akci najdete zde.

Přednášku si můžete pustit 
na našem youtube kanálu.

Slyšeli jste už o programu 
na podporu udržitelné-
ho rozvoje obcí a regionů 
místní Agenda 21 (MA21)? 

Základní principy a hlavní 
aktéry programu MA21 vám 
představí krátký videospot, 
který jsme připravili za 

Nejlepší realizátoři MA21 v roce 
2020 ve videopříspěvcích

podpory Ministerstva ži-
votního prostředí a ve spo-
lupráci se společností Gno-
mon Production s.r.o.

Úvodní videospot byl do-
plněn krátkými příspěvky 
o nejlepších realizátorech 
MA21, kterými jsou v kate-
gorii A krajské město Jihla-
va a malá obec na Vysočině 
– Křižánky a v kategorii B 
Kopřivnice a nově také Vel-
ké Meziříčí. Rádi byste zjis-

tili v čem jsou nejlepší re-
alizátoři MA21 výjimeční? 
Co sami považují ve svém 
rozvoji za zásadní a co o je-
jich aktivitách soudí nezá-
vislí experti? Prohlédněte 
si všechny videospoty na 
našem youtube kanálu.

O programu místní Agenda 
21 se dozvíte více na strán-
kách Informačního systé-
mu místní Agendy 21.

Program Copernicus se představí 
na Czech Space Week

V týdnu 8.–12. listopadu 
se koná letošní Czech Spa-
ce Week – největší festival 
kosmických aktivit v Čes-
ké republice . V programu 
je zařazena řada akcí pro 
„nadšené amatéry i odbor-
níky, studenty i učitele. Pro 
ty, kteří si pamatují přistá-
ní Apolla 11, i pro ty, kteří 
nezažili papírové mapy.“ 
Podrobnější informace se 
dozvíte zde.

V rámci Czech Space Week 
se 9.–10. listopadu v pro-
storách konferenčního 
centra Univerzity Karlovy 
uskuteční také České uži-
vatelské fórum Coperni-

cus 2021. Cílem letošního 
ročníku bude účastníkům 
představit, jakým způso-
bem program Copernicus 
přispívá k naplňování cílů 
Zelené dohody EU. Spo-
lehlivá, přesná a snadno 
dostupná data, která Co-
pernicus nabízí, otevírají 
nové možnosti pro efektiv-
nější monitorování a opti-
malizaci v oblastech využití 
krajiny, ovzduší, chytrého 
zemědělství a dalších cílů 
Zelené dohody. Registro-
vat se můžete již dnes pří-
mo na webových stránkách 
akce.

https://www.nocvedcu.cz/
https://www.cenia.cz/akce-cenia/noc-vedcu-v-cenia-2021/
https://youtu.be/xy0feuE_hIk
https://youtube.com/playlist?list=PLBxN42_rDTwhWRaoDmRjjlB-kY_plmVD-
https://ma21.cenia.cz/
https://ma21.cenia.cz/
https://czechspaceweek.com/
https://copernicus.gov.cz/
https://copernicus.gov.cz/index.php/narodni-sekretariat/uzivatelske-a-konference-a-seminare/ceske-uzivatelske-forum-2021/#registrace
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Ohlédnutí za konferencí  
Inspirujme se…uživateli

Připravujeme konferenci  
Data a životní prostředí

Ve dnech 5. a 6. října jsme 
uspořádali konferenci In-
spirujme se… uživateli, 
která reflektovala na novou 
evropskou směrnici o ote-
vřených datech a pokusila 
se odpovědět na řadu otá-
zek, které směrnice vnesla 
do oblasti INSPIRE.

Na webových stránkách 
konference nyní najdete 

jednotlivé přednášky ke 
stažení v PDF. Prezentace 
se zobrazí po kliknutí na její 
název. Přehled abstraktů je 
k dispozici na konci strán-
ky s prezentacemi. Rovněž 
zde najdete videozáznamy 
z obou přednáškových dní 
a také fotogalerii nejen 
z letošního ročníku konfe-
rence.

Ve spolupráci s řadou re-
sortních i meziresortních 
organizací (např. ČHMÚ, 
AOPK, ČSÚ a další) zajiš-
ťujeme validovaná data 
a informace z oblasti život-
ního prostředí. Vzhledem 
k množství organizací za-
pojených do procesu sbě-
ru a validace dat je nutné 
napříč institucemi zajistit 

jednotný standard dat, 
ošetřit jejich vlastnictví 
a optimalizovat metodiku 
jejich sběru. Tuto proble-
matiku řešíme prostřed-
nictvím projektu Národní 
environmentální repor-
tingová platforma (NERP, 
více o projektu zde). 

Pro vysvětlení širšího kon-
textu a záměru projek-

Fotosoutěž Evropské agentury pro 
životní prostředí zná své vítěze

tu pořádáme konferenci 
Data a životní prostředí. 
Konference se uskuteční 
11. 11. 2021 od 9 do 14 
hodin v Akademii veřej-
ného investování v Praze, 
v Pařížské ulici 4.

Konference seznámí účast-
níky se specifiky dat o ži-
votním prostředí, s dobrou 
praxí v oblasti práce s daty, 
s behaviorálními aspekty, 

s šířením informací a dezin-
formací, s trendy a nástroji 
pro zpracování dat, s dato-
vou žurnalistikou apod.

Účast na konferenci je po 
předchozí registraci zdar-
ma. Registrační formulář 
bude zpřístupněn v prů-
běhu října na webových 
stránkách konference a na 
facebookovém profilu CE-
NIA.

Evropská agentura pro ži-
votní prostředí (EEA) vy-
hlásila vítěze letošního 
ročníku fotografické sou-
těže Climate Change PIX, 
jejímž cílem bylo zachytit 
pohled na měnící se klima 
a život v měnícím se klima-
tu. Vítězné snímky fotosou-

těže ukazují, jak změna kli-
matu již ovlivňuje Evropu, 
a jak mohou leckdy malé 
kroky přispět k nápravě.

S vítěznými fotografiemi 
se můžete seznámit zde. 
Všechny letošní fotografie 
jsou dostupné zde.

Videozáznamy z 1. dne konference 
Životní prostředí – prostředí pro život 
2021 na webu

Na webových stránkách 
konference Životní pro-
středí – prostředí pro ži-
vot 2021 jsme zveřejnili 
videozáznamy jednotlivých 
sekcí z prvního přednáš-
kového dne, který poskytl 

prostor pro prezentaci zá-
měrů a výstupů projektů 
podpořených z programu 
Ministerstva životního 
prostředí na podporu apli-
kovaného výzkumu, expe-
rimentálního vývoje a ino-

https://inspirujmese.cz/
https://inspirujmese.cz/
https://inspirujmese.cz/program-1/
https://inspirujmese.cz/fotogaleria/
https://www.cenia.cz/projekty/aktualni-projekty/nerp/
https://www.cenia.cz/akce-cenia/konference-data-a-zivotni-prostredi/
https://www.cenia.cz/akce-cenia/konference-data-a-zivotni-prostredi/
https://www.facebook.com/ENVIDATA/
https://www.facebook.com/ENVIDATA/
https://www.eea.europa.eu/highlights/climate-change-pix-winners-selected?fbclid=IwAR0U3eaDI6uHAXKHaV96ircNf0Km6dBdb7ud6Tvmh0FwTtLXr0wbvAGcavs
https://www.flickr.com/photos/186410789@N06/albums/72157719777442840/with/51399286726/
https://www.cenia.cz/akce-cenia/konference-zivotni-prostredi-prostredi-pro-zivot/zivotni-prostredi-prostredi-pro-zivot-2021/program-konference-zivotni-prostredi-prostredi-pro-zivot-2021/
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Ukázka využití dat DPZ při zkoumání 
následků sopečné erupce na ostrově 
La Palma

Česká informační agentura životního prostředí
Moskevská 1523/63, 101 00 Praha 10

www.cenia.cz

V neděli 19. září došlo na 
Kanárském ostrově La Pal-
ma k erupci sopky Cumbre 
Vieja. Při erupci dochází 
k řadě jevů, které je mož-
né sledovat a dále zkoumat 
prostřednictvím dat dál-
kového průzkumu země, 
např. k deformacím zem-
ského povrchu nebo toku 
lávových proudů.

Přinášíme vám ukázku vyu-
žití dat DPZ pro znázornění 
intenzity svahových de-
formací na ostrově. První 
mapu tvoří interferogram 
vytvořený z radarových dat 
družic Sentinel-1. Tento 
interferogram je vytvo-
řen ze dvou snímků (10. 
a 22. 9. 2021) a vizualizuje 
deformaci zemského povr-
chu, která je detekovatelná 
právě změnami radarového 

signálu mezi dvěma sním-
ky. Deformace povrchu jsou 
jedním z hlavních způsobů 
monitoringu sopek. Zejmé-
na při pohybu magmatu 
v podzemních systémech 
dochází ke změně svahů na 
povrchu sopky a jejím oko-
lí. Povrchové posuny jsou 
na interferogramu zobra-
zeny jako barevné pruhy, 
kde každý pruh představuje 
cca 2,8 cm (polovina vlno-
vé délky radarového sig-
nálu) deformaci povrchu. 
Zjednodušeně lze říci, že 
čím četnější a hustější jsou 
duhové kruhy, tím byla de-
formace intenzivnější.

Druhá mapa zobrazuje 
snímek, který byl pořízen 
30. 9. 2021 multispektrální 
družicí Sentinel-2 a který 
je vytvořen kompozicí pá-

sem 11 (SWIR) – 8 (NIR) 
– 2 (BLUE). Díky této kom-
pozici, která využívá infra-
červeného záření, dochází 

k barevnému zvýraznění 
lávy, která si již našla svou 
cestu k moři.

vací v oblasti životního 
prostředí Prostředí pro ži-
vot, jehož poskytovatelem 
a realizátorem je Technolo-
gická agentura ČR.

Přednášky z druhého dne 
konference, který byl za-

měřen na problematiku 
udržitelného rozvoje a jeho 
odborný obsah byl zaštítěn 
strategickým dokumentem 
Zelená dohoda pro Evropu, 
budou přidány v následují-
cích dnech.


