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Zveřejnili jsme program 
konference Životní pro-
středí – prostředí pro 
život, kterou pořádáme 
16. a 17. září za podpory 
Ministerstva životního pro-
středí.

V rámci prvního dne po-
skytne konference prostor 
pro prezentaci projektů 
podpořených z programu 
Prostředí pro život, jehož 
poskytovatelem a reali-
zátorem je Technologická 
agentura ČR. Druhý den 
konference bude věnován 
problematice udržitelného 
rozvoje a její odborný ob-
sah bude zaštítěn strate-
gickým dokumentem Zele-
ná dohoda pro Evropu (The 
European Green Deal), jenž 
představuje soubor opat-

ření, který by měl evrop-
ským občanům a podnikům 
umožnit plně využívat vý-
hod, které s sebou přináší 
přechod na udržitelnější, 
ekologičtější hospodářství.

Konference se uskuteční 
prezenční formou za dodr-
žení hygienických pravidel 
daných vládou ČR v sou-
vislosti s pandemií korona-
viru. Účast na konferenci 
je po předchozí registraci 
zdarma. Registrační for-
mulář najdete zde. Na 
webových stránkách kon-
ference jsme zveřejnili pro-
gram, se kterým se můžete 
seznámit zde. Podrobnější 
informace, adresu místa 
konání a další podrobnosti 
se dozvíte na tomto odka-
ze. 

Letos se připojíme k akci 
Noc vědců, která se v Čes-
ké republice koná od roku 
2005 a je zastoupena čes-
kými univerzitami, vědec-
kými ústavy, hvězdárnami 
a dalšími institucemi. Akce 

v jeden večer zpřístupní 
stovky vědeckých budov, do 
kterých se běžný smrtelník 
nedostane a návštěvníkům 
představí vědu atraktivní 
a popularizační formou.

Letošní ročník sjednocu-

je téma Čas. Uskuteční se 
24. září 2021 od 17 do 22 
hodin.

Pro akci vytvoříme souhrn-
nou přednášku na téma Čas 
jako vysvětlující proměn-
ná environmentálních 
jevů, která bude sestávat 
z dílčích prezentací na kon-
krétní témata:

1. Zpětný pohled na vývoj 
české krajiny v posled-
ních desetiletích, aneb 
změny v krajině očima 
Koperníka

2. Výzkum proměny od-
padních návyků české 
společnosti v posled-
ních desetiletích

3. Představení nové ap-
likace Rastrová data, 
ukázka multitemporální 
analýzy

4. Představení Envirome-
tru

5. Vývoj informačních sys-
témů o životním pro-
středí

6. Životní cyklus průmys-
lového podniku z pohle-
du poznatků získaných 
v projektu inventarizace 
kontaminovaných míst.

Podrobnější informace 
o jednotlivých přednáškách 
najdete zde.

Vzhledem k nejistým pod-
mínkám a omezeným 
možnostem v souvislosti 
s pandemií Covidu-19 bu-
dou přednášky předtočeny 
a jako premiéru je můžete 
ve stanoveném čase shléd-
nout na našem youtube 
kanálu. Odkaz na přenos 
zveřejníme zde na webo-
vých stránkách a na na-
šem facebookovém profilu 
v průběhu září.

Zároveň zpřístupníme pro-
story naší organizace, kde 
bude možné shlédnout 
přednášky za přítomnos-
ti vybraných kolegů, kteří 
vám rádi poskytnou další 
informace nejen o téma-
tech jednotlivých předná-
šek, ale i o našich dalších 
výzkumných a odborných 
činnostech. Jak se k nám 
dostanete, zjistíte zde.

V případě dotazů kon-
taktujte našeho vědecké-
ho tajemníka Víta Cézu, 
vit.ceza@cenia.cz.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FqJghkZBLUatS2jjGt-2dl3O8LOxs1hEoGW_ALYaqTxUMjdNREM5NU1NTUw0UVczUDlBN0szTzBURy4u
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/
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/
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/
https://www.nocvedcu.cz/
https://www.cenia.cz/akce-cenia/noc-vedcu-v-cenia-2021/
https://www.youtube.com/channel/UCxEPTygrPEVMVS5kxvJBRBQ
https://www.youtube.com/channel/UCxEPTygrPEVMVS5kxvJBRBQ
https://www.facebook.com/ENVIDATA/
https://www.cenia.cz/o-cenia/identifikacni-udaje/
mailto:vit.ceza@cenia.cz


strana 2

Ve spolupráci s Minister-
stvem životného prostre-
dia Slovenskej republiky 
Vás zveme na 12. ročník 
konference Inspirujme 
se… uživateli, který se 
letos uskuteční ve dnech 
5.–6. 10. 2021 v Praze za 
podpory Institutu plánová-
ní a rozvoje hl. m. Prahy.

Konference proběhne pre-
zenční formou v prosto-
rách Centra architektury 
a městského plánování 
za dodržení hygienických 
pravidel daných vládou ČR 
v souvislosti s pandemií ko-
ronaviru. V případě omeze-
ní nebo zákazu shromažďo-
vání osob bude konference 
přenášena online.

Na webových stránkách 
konference najdete pro-
gram, důležité termíny, 
informace pro účastníky 
i přednášející a registrač-
ní formulář. Účast na akci 
je pro všechny registrova-
né účastníky zdarma – do 
naplnění kapacity. Pokud 
po zaregistrování zjistíte, 
že se nebudete moci zú-
častnit, kontaktujte pro-
sím včas organizátory na 
adrese inspire@cenia.cz. 
Kapacita je omezená a Vaše 
místo můžeme nabídnout 
jiným zájemcům.

Konference je ideálním 
místem, kde se můžete 
podělit s celou komunitou 
o své zkušenosti. Těšíme se 
na setkání s Vámi.

Konference  
Inspirujeme se… uživateli

Zpráva EEA Signály 2020  
je dostupná v českém jazyce

Evropská agentura pro ži-
votní prostředí každoročně 
vydává přehlednou publi-
kaci Signály EEA, která se 
zabývá klíčovými otázkami 
souvisejícími se životním 
prostředím a klimatem. 
Signály EEA 2020 Evropa 
směrem k nulovému zne-
čištění jsou nyní dostupné 
také v českém jazyce.

Co je znečištění? Odkud 
pochází? Jak znečištění 
ovlivňuje životní prostředí 
a jaký dopad má na zdraví 
lidí? Jak se může Evropa 
v souladu s cíli Zelené do-

hody pro Evropu posunout 
směrem k nulovému zne-
čištění? Zpráva Signály EEA 
2020 se zabývá z různých 
úhlů pohledu jak problé-
mem znečištění v Evropě, 
tak i příležitostmi jejich 
odstranění a prevencí.

Zprávu si můžete stáhnout 
zde a seznámit se s různými 
druhy znečištění v Evropě, 
s jejich zdroji a opatření-
mi, která by zlepšila kvalitu 
ovzduší a zdraví lidí.

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

www.cenia.cz

https://www.iprpraha.cz/
https://www.iprpraha.cz/
https://www.firmy.cz/detail/13083315-camp-centrum-architektury-a-mestskeho-planovani-praha-nove-mesto.html
https://www.firmy.cz/detail/13083315-camp-centrum-architektury-a-mestskeho-planovani-praha-nove-mesto.html
https://inspirujmese.cz/#o-konferenci
https://inspirujmese.cz/#o-konferenci
https://inspirujmese.cz/registracni-formular/
https://inspirujmese.cz/registracni-formular/
mailto:inspire@cenia.cz
https://www.eea.europa.eu/cs/publications/evropa-smerem-k-nulovemu-znecisteni

