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V průběhu listopadu jsme 
se účastnili maratonu ob-
hajob kategorií A a B pro-
gramu místní Agenda 21. 

Veřejné obhajoby jsou pro 
realizátory závěrečnou ak-
tivitou, v jejímž rámci mají 
příležitost přivítat na půdě 
své obce členy Pracovní 
skupiny MA21 a expertní-
ho týmu. Cílem je umožnit 
hodnotitelům podrobněji 
se seznámit s aktivitami 
realizovanými ve prospěch 
udržitelného rozvoje přímo 
na místě a vytvořit prostor 
pro setkání a diskusi s od-
povědnými zástupci obce.

Obhajoby se postupně 
konaly v městské čás-
ti Praha 12, v Rožnově 

pod Radhoštěm, v Borech 
a v Chrudimi.

Na konci listopadu zaseda-
la Pracovní skupina MA21 
Rady vlády pro udržitelný 
rozvoj a na základě obhajob 
jednomyslně odsouhlasila 
udělení nejvyšších katego-
rií pro:

• Městská část Praha12 – 
kategorie B,

• Rožnov pod Radhoštěm – 
kategorie B, 

• Bory – kategorie B, 

• Chrudim – kategorie A.

Všem zúčastněným gratu-
lujeme a těšíme se na spo-
lupráci v dalších ročnících!

Na našem youtube kaná-
le jsme zveřejnili záznam 
z konference Data a ži-
votní prostředí 3, která se 
konala 11. 11. 2022 na Zá-
padočeské univerzitě v Plz-

ni. Na tomto odkaze si tak 
můžete připomenout celou 
akci nebo jen vybrané před-
nášky.

Chcete-li si prohlédnout 

Záznam konference Data a životní 
prostředí je na youtube

Zveřejnili jsme videomedailonek 
o Městské části Praha 14, která 
uspěla v MA21 v roce 2021

záznamy i z předchozích 
konferencí z této série, na-
jdete je zde.

Konference Data a životní 
prostředí pořádáme v rám-
ci projektu Národní envi-
ronmentální reportingo-
vá platforma (NERP, více 
o projektu zde). NERP má 

za cíl optimalizovat systém 
příjmu, validace, zpracová-
ní a reportingu dat z oblasti 
životního prostředí.

Program jednotlivých kon-
ferencí, sborníky abstraktů 
a další podrobnosti o kon-
ferencích se dozvíte zde. 

Poslední roky prokázaly, 
že udržitelnost a udržitel-
ný rozvoj je princip, který 
pomáhá zkvalitnit život 
obyvatel měst a obcí ne-
jen ve světě, ale i u nás. 
Do programu na podporu 
udržitelného rozvoje obcí 
a regionů místní Agendy 21 
(MA21) se zapojují mnohé 
obce i města, protože jim 

tento dobrovolný nástroj 
pomáhá v konkrétním ře-
šení komplexního přístupu 
k udržitelnosti.

V listopadu každoročně 
vrcholí aktivity MA21 v po-
době veřejných obhajob 
měst a obcí. V loňském 
roce se v nejvyšších kate-
goriích umístily městská 
část Praha 14 v kategorii 

https://www.youtube.com/watch?v=AZ5xBfT14Kc
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBxN42_rDTwg2KZm9WNKTZaTDlzVkRyyL
https://nerp.cenia.cz/
https://www.cenia.cz/akce-cenia/data-a-zivotni-prostredi/
https://ma21.cenia.cz/


krizi, která odhalila naši 
závislost na cizích energe-
tických zdrojích.

Evropská agentura pro ži-
votní prostředí (EEA) re-
aguje na výše uvedené 
skutečnosti letošními Sig-
nály, které se zaměřují na 
evropské závazky v oblasti 
udržitelnosti a energetic-
kého systému z perspektivy 

mnoha vzájemně propoje-
ných krizí.

Signály EEA je každoroč-
ní, snadno čitelná webová 
publikace, která se zabývá 
klíčovými otázkami souvi-
sejícími s životním prostře-
dím a klimatem. Signály 
EEA 2022 najdete na tomto 
odkaze.
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A a městská část Praha 10 
v kategorii B.

Městská část Praha 14 se do 
MA21 zapojila v roce 2009. 
A od té doby na pomyslném 
žebříčku naplňování pro-
gramu stále stoupá. Ať za-
brousíte do jakékoliv sféry 
veřejného života, najdete 
napojení na systém místní 
Agendy 21. Městská část 
Praha 14 obhájila v roce 
2021 nejvyšší kategorii A, 
což znamená, že realizátoři 
sestavili pro 11 oblastí po-
drobné audity udržitelné-
ho rozvoje, které následně 
hodnotili experti na danou 
oblast. MČ Praha 14 uspěla 
ve všech hodnocených ob-
lastech. Tři oblasti dokonce 
experti vyzdvihli jako exce-
lentní, a to veřejnou sprá-
vu, územní rozvoj a sociální 
oblast.

Městská část Praha 14 se 
rozvíjí v souladu s princi-
py udržitelného rozvoje. 
Udělení nejvyšší kategorie 
A programu MA21 i exce-
lentní hodnocení si proto 
jednoznačně zaslouží.

Podívejte se na krátký vi-
deospot, který jsme připra-
vili za podpory Ministerstva 
životního prostředí a ve 
spolupráci se společností 
Overhere s.r.o.

Videa o dalších obcích 
a městech, které uspěly 
v MA21 v předchozích roč-
nících, stejně jako o pro-
gramu samotném, pak na-
jdete zde.

Pozn.: Videospot o úspěš-
ném realizátorovi městské 
části Praze 10 bude natoče-
no po povolební stabilizaci 
politické situace v městské 
části.

Startujeme dosud největší kampaň 
na podporu ekoznaček v ČR

Startujeme kampaň na 
podporu ekoznaček! Po-
máhat nám bude Ekolífek. 
Je to tak trochu elf, trochu 
skřítek a trochu ent. Hlav-
ně je ale hodně eko. Pro roli 
ambasadora celého projek-
tu se tedy hodí výborně. 

A s čím konkrétně nám 
Ekolífek pomůže? Odhalí 

nástrahy greenwashingu, 
vyvrátí stigmata o nízké 
kvalitě „eko“ výrobků, zá-
jemce z řad producentů 
provede certifikací a po-
může nám zvýšit množství 
ekoproduktů v obchodech.

Jak toho chceme dosáh-
nout? To se dozvíte na 
webových stránkách CENIA.

Evropa a svět čelí bezprece-
dentním výzvám v oblasti 
životního prostředí a klima-
tu, které vyžadují ambicióz-
ní politické reakce, jako je 

Zelená dohoda pro Evropu. 
V souvislosti s aktuálními 
událostmi a ruskou vá-
lečnou agresí na Ukrajině 
čelíme rovněž energetické 

Evropská agentura pro životní 
prostředí vydala letošní Signály

https://www.eea.europa.eu/signals/eea-signals-2022
https://youtu.be/t86ABlK99P8
https://youtu.be/t86ABlK99P8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBxN42_rDTwhWRaoDmRjjlB-kY_plmVD-
https://www.cenia.cz/2022/12/01/startuje-dosud-nejvetsi-kampan-na-podporu-ekoznacek/

