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Na youtube kanálu CENIA 
jsme zveřejnili videozázna-
my jednotlivých přednášek 
z konference Životní pro-
středí – prostředí pro život 
2022. Najdete je v přísluš-
ném playlistu na tomto od-
kaze.

Abstrakty a prezentace 
z konference jsou dostupné 
u každé přednášky přímo na 
webových stránkách konfe-
rence v sekci Program. Fo-
tografie z akce pak najdete 
zde. Celou konferenci nebo 
jednotlivé přednášky si tak 
můžete kdykoliv připome-
nout.

Konference se konala 
v polovině září za podpo-
ry Ministerstva životního 
prostředí a pod záštitou 
Technologické agentury 
ČR. Byla zaměřena na pre-
zentaci dílčích výstupů 
projektu Centrum envi-
ronmentálního výzkumu: 
Odpadové a oběhové hos-
podářství a environmentál-
ní bezpečnost (CEVOOH), 
a dalších projektů podpoře-
ných z programu na podpo-
ru aplikovaného výzkumu, 
experimentálního vývoje 
a inovací v oblasti životní-
ho prostředí – Prostředí pro 
život.

CENIA na EKOFILMU

Ve dnech 12.–15. října se 
konal již 48. ročník mezi-
národního filmového fes-
tivalu EKOFILM. V úvodní 
diskusi vystoupil Miroslav 

Havránek, ředitel CENIA. 
Společně s dalšími hosty 
hovořili o ekologických vý-
zvách, které ČR v budoucnu 
čekají. Diskuse byla přená-

Ve dnech 28.–29. listopa-
du proběhne v Kongreso-
vém centru Praha konfe-
rence České uživatelské 
fórum Copernicus, která 
se koná v České republice 
již od roku 2012. Zároveň 
s konferencí se v rámci 
Czech Space Week uskuteč-
ní akce Space2business.

Vzhledem k událostem to-

hoto roku bude letošní 
ročník konference rámován 
tématem Program Coper-
nicus a dopady války na 
Ukrajině. Tento konflikt 
bude mít dopad na mnoho 
oblastí našeho života, ať 
se jedná o zemědělství, ob-
chod, energetiku, potravi-
novou bezpečnost či ochra-
nu životního prostředí. 

České uživatelské fórum 
Copernicus 2022

šena také online a zpětně 
si ji můžete pustit na tomto 
odkaze.

Na Ekofilmu jste se letos 
mohli dozvědět více také 
o ekoznačkách! V kině 
SCALA jsme měli stánek, 
u kterého jsme vám prezen-

tovali jednotlivé ekoznač-
ky, jejichž certifikaci v ČR 
zajišťujeme, průběh samot-
né certifikace i současné 
držitele některé z ekozna-
ček, včetně prezentace vy-
braných ekoproduktů.

https://www.cenia.cz/akce-cenia/konference-zivotni-prostredi-prostredi-pro-zivot/konference-zivotni-prostredi-prostredi-pro-zivot-2022/program-konference-zp-pz-2022/
https://www.cenia.cz/akce-cenia/konference-zivotni-prostredi-prostredi-pro-zivot/konference-zivotni-prostredi-prostredi-pro-zivot-2022/program-konference-zp-pz-2022/
https://www.cenia.cz/akce-cenia/konference-zivotni-prostredi-prostredi-pro-zivot/konference-zivotni-prostredi-prostredi-pro-zivot-2022/program-konference-zp-pz-2022/
https://youtube.com/playlist?list=PLBxN42_rDTwi1rRmBvfUjrhCrSeNThzl9
https://youtube.com/playlist?list=PLBxN42_rDTwi1rRmBvfUjrhCrSeNThzl9
https://www.cenia.cz/akce-cenia/konference-zivotni-prostredi-prostredi-pro-zivot/konference-zivotni-prostredi-prostredi-pro-zivot-2022/program-konference-zp-pz-2022/
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ENVIDATA&set=a.1417027885452740
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ENVIDATA&set=a.1417027885452740
https://www.tacr.cz/program/program-prostredi-pro-zivot/
https://www.tacr.cz/program/program-prostredi-pro-zivot/
https://www.ekofilm.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=2S4-2v8vstU
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V polovině září odstartova-
la v České republice oslava 
30 let Ekoznačky EU Eco-
label. Oslava byla netradič-
ní svou formou, a to putov-
ním stánkem „Shrowroom 
on wheels“, který jste 
mohli potkat na různých 

místech v Praze.

Showroomem byl cyklo-
karavan tažený elektro-
kolem, který funguje jako 
propagační stánek. Svou 
premiéru měl u Národní 
technické knihovny v Praze 

Přijďte s námi diskutovat 
o tom, jak může program 
Copernicus na tuto událost 
reagovat.

Již nyní se můžete na kon-
ferenci registrovat a do 

24. 10. můžete přihlašovat 
přednášky a postery.

Veškeré podrobnosti a od-
kazy na registraci najdete 
zde.

EU Ecolabel Showroom on wheels 
úspěšně završil své turné v České 
republice!

v rámci konference Životní 
prostředí – prostředí pro ži-
vot a dále byl ke spatření na 
dalších víkendových akcích.

Showroom přilákal řadu ko-
lemjdoucích i mnoho rodin, 
které jsme mohli seznámit 
s výhodami a přínosy pro-
duktů s evropskou ekoznač-
kou. Malí návštěvníci byli 
nadšeni maskami s Ekolíf-
kem, velcí ocenili praktic-
ké certifikované dárečky 

i odborné informace a kolo 
štěstí se nezastavilo – sou-
těžit chtěli všichni.

Showroom se nyní přesou-
vá zpět do Belgie, ale my 
s prezentací ekoznačení 
nekončíme! Sledujte náš 
facebookový profil pro in-
formace o dalších akcích 
pořádaných v říjnu a v lis-
topadu 2022.

Více fotografií najdete zde.

Spustili jsme registraci a zveřejnili 
jsme program konference 
Data a životní prostředí 3

Na webových stránkách 
konference Data a životní 
prostředí 3 jsme zveřejnili 
program akce. Konference 

se uskuteční 11. 11. 2022 
od 9.30 do 14.30 na Zápa-
dočeské univerzitě v Plzni. 
Konference je pořádána 

https://copernicus.gov.cz/index.php/ceske-uzivatelske-forum-2022/?fbclid=IwAR3VpURjzFhRyEzo65bzn1LZX6krL-K6dZ__Mv5Rr1I-ktkWV8gC5lQuSWM
https://www.cenia.cz/akce-cenia/konference-zivotni-prostredi-prostredi-pro-zivot/konference-zivotni-prostredi-prostredi-pro-zivot-2022/program-konference-zp-pz-2022/
https://www.cenia.cz/akce-cenia/konference-zivotni-prostredi-prostredi-pro-zivot/konference-zivotni-prostredi-prostredi-pro-zivot-2022/program-konference-zp-pz-2022/
https://www.cenia.cz/akce-cenia/konference-zivotni-prostredi-prostredi-pro-zivot/konference-zivotni-prostredi-prostredi-pro-zivot-2022/program-konference-zp-pz-2022/
https://www.cenia.cz/2022/09/07/eu-ecolabel-showroom-on-wheels-v-ceske-republice/
https://www.facebook.com/ENVIDATA
https://www.facebook.com/ENVIDATA/posts/pfbid0WmduVmqLPUgF3oJSs56uMCfvav4QuskpQ6usMQvgdHjPgrFnWaukJGjBih59sWeSl
https://www.cenia.cz/konference-data-a-zivotni-prostredi-3/
https://www.cenia.cz/konference-data-a-zivotni-prostredi-3/
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s podporou Fakulty apliko-
vaných věd ZČU.

Na konferenci se tentokrát 
budeme věnovat tématům 
datových sad s vysokou so-
cio-ekonomickou hodnotou 
(tzv. high-value datasets), 
datům o životním prostředí 
z pohledu GIS aj.

A na koho se můžete těšit? 

Svou účast přislíbili:

• Lenka Kováčová, Minis-
terstvo vnitra,

• Soňa Jonášová, INCIEN 
– Institut cirkulární eko-
nomiky,

• Kateřina Mahdalová 
a Michal Škop, Seznam 
Zprávy,

• Karel Jedlička, Fakulta 
aplikovaných věd ZČU,

• Vladimír Zýka, Výzkum-
ný ústav Silva Taroucy 
pro krajinu a okrasné za-
hradnictví 

a další.

Konkrétní zaměření jed-
notlivých přednášek zjistí-
te ve sborníku abstraktů. 
Registrovat se můžete do 
4. 11. 2022 na tomto od-
kaze. 

Konference je součástí 
série konferencí, které si 
kladou za cíl seznámit od-
bornou i laickou veřejnost 
s tématem data v životním 
prostředí. Chcete-li si při-
pomenout předchozí kon-
ferenci, přednášky najdete 
zde, případně si můžete 
prohlédnout záznam kon-
ference na našem youtube 
kanále.

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

www.cenia.cz

https://www.cenia.cz/wp-content/uploads/2022/10/Sbornik_Konf_NERP3_web.pdf
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=FqJghkZBLUatS2jjGt-2dm1NAzdEtXBLstSL5-YygvFUN1E0TTY1NkNHQkw0QzQwR1dURkE3M0VHVy4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=FqJghkZBLUatS2jjGt-2dm1NAzdEtXBLstSL5-YygvFUN1E0TTY1NkNHQkw0QzQwR1dURkE3M0VHVy4u
https://nerp.cenia.cz/konference-budouci/
https://www.youtube.com/watch?v=PeuiX8hLpco
https://www.youtube.com/watch?v=PeuiX8hLpco

