
Spustili jsme webovu aplikaci 
o vývoji české krajiny

ZPRAVODAJ CENIA

květen 2022

Na konci minulého roku 
jsme vydali publikaci Tvář 
české krajiny v prostoru 
a čase s podtitulem Mapo-
vání CORINE Land Cover 
1990–2018 v socioeko-
nomických souvislostech 
(publikace je k dispozici 
zde). Publikace propojuje 
analytické informace o kra-
jině a jejím pokryvu s daty 
o socioekonomickém vývoji 
a s principy udržitelného 
rozvoje tak, jak je prezen-
tuje Strategický rámec 
udržitelného rozvoje Čes-
ké republiky 2030, a dále 
hledá možné cesty k jejich 
naplnění.

Datová sada, která byla po-
užita pro analýzu krajinné-
ho pokryvu, vznikla v rámci 
evropského programu pro 
inventarizaci krajinné-
ho pokryvu CORINE Land 

Cover (z angl. „COoRdina-
tion of INformation on the 
Environment“). Koordinuje 
ho Evropská agentura pro 
životní prostředí v rámci 
širšího programu monito-
rování zemského povrchu 
Copernicus.

Z podkladů, které byly pou-
žity pro publikaci, byla vy-
tvořena story mapa Vývoj 
české krajiny v posledních 
desetiletích, jejímž úče-
lem je představit návštěv-
níkům, především z řad 
laické veřejnosti, vývoj 
české krajiny v posledních 
třiceti letech a podat jim 
základní informace o pro-
gramu Copernicus. Story 
mapa byla představena 
v rámci loňské Noci vědců 
a nyní je dostupná na tom-
to odkaze.

Turistické ubytování s ekoznačkou

Pomalu se blíží čas prázd-
nin a dovolených. Je tak na 
místě přemýšlet o možnos-
tech trávení volného času, 
ať už ve městě, v kempu či 
na pláži. Pokud vám zále-
ží na environmentálních 
dopadech vaší dovolené, 

ale nevíte, jak toto krité-
rium zohlednit, může pro 
vás být vhodným vodítkem 
ekoznačka EU Ecolabel.

Ekoznačení (ecolabelling) 
je označování výrobků 
a služeb, které jsou v prů-

běhu celého životního 
cyklu prokazatelně šetr-
nější nejen k životnímu 
prostředí, ale i ke zdraví 
spotřebitele. Jejich kvalita 
přitom musí zůstat na vel-
mi vysoké úrovni a užitné 
vlastnosti výrobků jsou 
testovány akreditovanými 
laboratořemi. Certifiko-
vané výrobky nebo služby 
lze poznat podle jednodu-
chého a snadno zapama-
tovatelného symbolu, tzv. 
ekoznačky. Firmy mohou 
ekoznačku efektivně vy-
užít při marketingu tak-
to oceněných produktů 
a spotřebitelé zase jako 
vodítko při nákupu eko-
logicky šetrnějšího zboží 
a služeb. Ekoznačky jsou 
udělovány po komplexním 
ověření celého životního 
cyklu produktu a pomáhají 
výrobcům i spotřebitelům 
vyhnout se nástrahám tzv. 
„greenwashingu“.

A jaký je konkrétní přínos 
ubytovacích zařízení cer-
tifikovaných právě podle 
kritérií EU Ecolabel? Hotely 
a kempy s ekoznačkou při 
svém provozu musí splnit 
řadu kritérií v oblastech:
• energetika (energetic-

ká účinnost vytápění 
a osvětlení, odběry ener-
gií od dodavatelů vyu-
žívajících obnovitelné 

zdroje, regulace teploty, 
automatické vypínání 
elektrických spotřebičů 
a zařízení atd.)

• hospodaření s vodou 
(účinnost vodovodního 
příslušenství – koupel-
nových baterií, sprch, 
záchodů a pisoárů, méně 
časté praní prádla atd.)

• nakládání s odpady 
(omezování vzniku od-
padu ze stravovacích 
služeb, omezování po-
užívání jednorázových 
výrobků, třídění a recyk-
lace odpadů atd.)

• ostatní (zákaz kouře-
ní ve společných pro-
storách, podpora do-
pravních prostředků 
šetrnějších k životnímu 
prostředí)

Dodržováním uvedených 
kritérií mohou ubytovací 
zařízení ušetřit až o 50 % 
více energie a personál 
certifikovaných ubytova-
cích zařízení vám navíc 
poradí možnosti udržitelné 
dopravy na místo.

Projděte si katalog turistic-
kého ubytování s ekoznač-
kou EU a zjistěte více infor-
mací o službách šetrných 
k životnímu prostředí a na-
jděte si ubytování pro svou 
příští cestu!

https://www.cenia.cz/publikace/monografie/tvar-ceske-krajiny-v-prostoru-a-case/
https://copernicus.gov.cz/
https://www.cenia.cz/akce-cenia/noc-vedcu-v-cenia-2021/
https://storymaps.arcgis.com/stories/48dc465920e8473d83c6ab7fc48357df
https://www.ekoznacka.cz/ekoznaceni/ekoznacka-eu
http://ec.europa.eu/ecat/hotels-campsites/en%C2%A8
http://ec.europa.eu/ecat/hotels-campsites/en%C2%A8
http://ec.europa.eu/ecat/hotels-campsites/en%C2%A8


Za podpory Ministerstva 
životního prostředí a pod 
záštitou Technologické 
agentury ČR pořádáme 
konferenci Životní pro-
středí – prostředí pro ži-
vot jako odborné setkání 
s cílem vytvořit prostor 
pro širší diskusi o otázkách 
souvisejících s aktuálními 
výzvami životního prostře-
dí v národním i globálním 
kontextu. Konference se 
uskuteční ve dnech 12. až 
14. září 2022 v Ballingo-
vě sále Národní technické 
knihovny v Praze.

Tuto platformu nabízí-
me primárně výzkumným 
týmům, které se podílejí na 
řešení projektů programu 
Prostředí pro život, jehož 
poskytovatelem a reali-
zátorem je Technologická 
agentura ČR, ale rádi uvítá-
me i zástupce projektových 
týmů z jiných programů, je-

jichž zaměření je v souladu 
s prioritami tohoto progra-
mu i samotné konference.

Chcete-li na konferenci 
vystoupit s příspěvkem, 
zašlete nám na e-mail kon-
ference@cenia.cz abstrakt 
v příslušné šabloně, kte-
rou naleznete zde, a to do 
15. 6. 2022. Příspěvky při-
jímáme jak v českém, tak 
v anglickém jazyce.

Pokud máte zájem o pre-
zentaci posteru, zašlete 
nám název a popis poste-
ru na e-mail konference@
cenia.cz nejpozději do 
30. 7. 2022. Postery lze 
připravit jak v českém, tak 
v anglickém jazyce.

Podrobné informace a ak-
tuality o připravované kon-
ferenci naleznete přímo na 
webových stránkách konfe-
rence.

strana 2

37. plenární zasedání EPA Network

Ve dnech 12. a 13. května 
se v The Good Planet Foun-
dation v Paříži uskutečnilo 
již 37. plenární zasedání 
Sítě EPA (Environmen-
tal Protection Agencies 
Network).

EPA Network je neformální 
seskupení sdružující ve-
doucí agentur pro ochranu 
životního prostředí a po-
dobných orgánů v celé 
Evropě. Síť si vyměňuje 
názory a zkušenosti o otáz-
kách společného zájmu 
organizacím zapojeným do 
praktického každodenního 
provádění politiky životní-
ho prostředí a komunikace 
o otázkách životního pro-
středí.

Plenární zasedání se ko-
nají dvakrát ročně v jedné 
z členských zemí. Plenární 
zasedání určuje strategické 
směřování sítě a poskytuje 
platformu pro setkání ve-
doucích a diskutování o ak-
tuálních tématech zájmu.

Jednání se zúčastnilo 
cca 50 reprezentantů z 25 
členských států. Miroslav 
Havránek, ředitel CENIA, 
předsedal jako jeden z čle-
nů tzv. Troiky, panelu o ak-
tivitách sítě EPA a rovněž 
přednesl příspěvek o dopa-
dech války na Ukrajině na 
životní prostředí a o napl-
ňování cílů EPA.

Konference životní prostředí – 
prostředí pro život: 
Výzva k zasílání abstraktů

mailto:konference@cenia.cz
mailto:konference@cenia.cz
https://www.cenia.cz/akce-cenia/konference-zivotni-prostredi-prostredi-pro-zivot/konference-zivotni-prostredi-prostredi-pro-zivot-2022/informace-pro-prednasejici/
mailto:konference@cenia.cz
mailto:konference@cenia.cz
https://www.cenia.cz/akce-cenia/konference-zivotni-prostredi-prostredi-pro-zivot/konference-zivotni-prostredi-prostredi-pro-zivot-2022/informace-pro-prednasejici/
https://www.cenia.cz/akce-cenia/konference-zivotni-prostredi-prostredi-pro-zivot/konference-zivotni-prostredi-prostredi-pro-zivot-2022/informace-pro-prednasejici/
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Slavnostní předání certifikátů  
místní Agendy 21 

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

www.cenia.cz

Poskytujeme odbornou 
podporu obcím a regio-
nům, které realizují pro-
gram místní Agenda 21 
(MA21). Z pověření Minis-
terstva životního prostře-
dí zajišťujeme technický 
provoz Informačního sys-
tému MA21 a jeho aktuali-
zaci a současně provádíme 
1. stupeň kontroly naplňo-
vání kritérií MA21 jednot-
livými realizátory, a to jak 
po stránce formální, tak 
odborné.

Vyvrcholením aktivit v nej-
vyšších kategoriích MA21 
jsou každoročně veřejné 
obhajoby. V listopadu 2021 
se uskutečnila v Kulturním 
domě Kyje veřejná obha-
joba městské části Praha 
14 v kategorii A. Akce byla 
veřejná, pro zájemce však 
byla přenášena i on-line. 
Obhajoba byla kromě vyso-
ké úrovně prezentací jed-
notlivých oblastí i skvělé 

organizace výjimečná také 
tím, že jednotlivé oblas-
ti přišli představit přímo 
představitelé města, kteří 
měli na starosti přísluš-
né oblasti MA21. Ve třech 
oblastech místní Agendy 
(1A Správa věcí veřejných, 
1B Územní rozvoj, 9 Soci-
ální prostředí) bylo plnění 
Auditů udržitelného rozvo-
je vyhodnoceno jako exce-
lentní.

Městská část Praha 10 ob-
hajovala kategorii B pro-
gramu MA21 ve Vršovickém 
divadle MANA. Stejně jako 
u MČ P14 byla akce veřejná 
s možností sledování též 
on-line. Jednotlivé oblasti 
MA21 přišli i zde prezento-
vat a obhájit přímo političtí 
zástupci města. K imple-
mentaci zlepšení ve stra-
tegickém plánování a udr-
žitelném rozvoji městské 
části se s odhodláním do 
budoucna zavázali jak paní 

starostka, tak ostatní čle-
nové realizačního týmu.

Na pozvání ministry-
ně životního prostředí 
paní Anny Hubáčkové se 
ve čtvrtek 26. května se-
šli vrcholní představitelé 
a koordinátoři z nejúspěš-
nějších obcí, měst a měst-
ských částí – realizátorů 
místní Agendy 21 – Chrudi-
mi, Jihlavy, Křižánek a MČ 
Praha 14, kteří jsou drži-
teli nejvyšší Kategorie A 
a Kopřivnice, MČ Praha 10 
a Velkého Meziříčí, držitelů 
kategorie B, na půdě Mini-
sterstva životního prostře-
dí. Při této příležitosti paní 
ministryně předala certi-
fikáty těm, kteří nejvyšší 
kategorie MA21 dosáhly 
v uplynulém roce, tedy  
Městské části Praha 14 

a Městské části Praha 10.

Ze statistik vyplývá, že na-
růstá počet realizátorů 
v pokročilých kategori-
ích MA21. Realizátoři tedy 
aktivně pracují na svém 
zlepšování a naplňují stále 
vyšší standardy. Závěrem 
lze zhodnotit, že ačkoliv se 
covidová pandemie pode-
psala na celkovém zapojení 
do MA21, tak kvalita napl-
ňování jednotlivých oblastí 
se zvyšuje. Navíc spole-
čenský vývoj a celosvětové 
problémy, kterým v posled-
ních letech čelíme, jasně 
ukazují, že udržitelnost je 
jedinou alternativou pro 
další rozvoj společnosti 
a místní Agenda 21 je pro-
gram připravený pomáhat 
obcím i regionům na této 
cestě.

https://www.cenia.cz/spolecenska-odpovednost/ma21/
https://www.cenia.cz/spolecenska-odpovednost/ma21/
https://ma21.cenia.cz/
https://ma21.cenia.cz/

