
Ukončení projektu NIKM 2

ZPRAVODAJ CENIA

duben 2022

K příležitosti dokončení 
2. etapy projektu Národní 
inventarizace kontamino-
vaných míst (NIKM 2) jsme 
v polovině března uspořá-
dali tiskovou konferenci. 
Zástupce médií a další hos-
ty jsme seznámili se zámě-
rem projektu, jeho průbě-
hem a hlavními výstupy. 

Národní inventarizace kon-
taminovaných míst byla 
celostátní projektovou akcí 
zaměřenou na podchyce-
ní a základní zhodnocení 
kontaminovaných a po-
tenciálně kontaminova-
ných lokalit na území České 
republiky. V průběhu let 
2018–2021 jsme vytipovali 
30 244 kontaminovaných 
a potenciálně kontamino-
vaných lokalit, a následně 
jsme jejich stav a možné 
nebezpeční pro lidské zdra-
ví a životní prostředí ověřili 
na místě.

Každá lokalita byla na zá-
kladě hodnocení zařazena 
v rámci databáze Minister-
stva životního prostředí 
Systém evidence konta-
minovaných míst (SEKM) 
do kategorie podle toho, 

jaký další postup vyžaduje 
– lokalita kontaminovaná 
(A), potenciálně kontami-
novaná (P) anebo nekonta-
minovaná (N). Po dokonče-
ní NIKM bylo k 31. 12. 2021 
v SEKM celkem 10 134 ak-
tualizovaných a validova-
ných záznamů kontamino-
vaných míst a potenciálně 
kontaminovaných míst. 

Výsledky projektu jsou vy-
užitelné pro podnikatelský 
sektor a informační služ-
by pro veřejnost. Poznání 
stavu znečištění životního 
prostředí prostřednictvím 
důkladného zmapování 
a in ventarizování kon-
taminovaných míst v ČR 
přispěje ke zlepšení stavu 
životního prostředí, ome-
zení rizik kontaminace ze 
starých ekologických zátě-
ží vůči zdraví obyvatel a ži-
votnímu prostředí, k lep-
šímu územnímu plánování 
a celkově k udržitelnému 
rozvoji. 

Tisková zpráva je dostupná 
zde. Tématu se přehledně 
věnuje také reportáž České 
televize.

Obnovení cyklu seminářů Spatium 
naturalis per humana vita

V březnu jsme obnovili po-
řádání odborných seminá-
řů z cyklu Spatium naturalis 
per humana vita – Prostře-
dí pro život člověka, které 
byly přerušeny pandemií 
covid-19. Semináře se bu-
dou konat vždy jednou mě-
síčně (s výjimkou letních 
prázdnin). Přehled těch 
nejbližších najdete zde.

V březnu nás s problema-
tikou Skládek odpadů 
a oběhového hospodářství 
seznámil Jiří Valta, vedou-
cí oddělení odpadového 
a oběhového hospodářství. 
Ze semináře jsme pořídili 
záznam, který je dostupný 
na našem youtube kanálu.

V dubnu, konkrétně ve 
čtvrtek 14. 4. 2022, se 
uskuteční seminář na téma 
Národní inventarizace 
kontaminovaných míst, 
který přednese RNDr. Zde-
něk Suchánek, vedoucí 
projektového týmu NIKM 2. 
Anotace semináře je zde. 
Seminář proběhne od 13.00 
do 14.30 v sídle CENIA 
(Moskevská 1523/63, Pra-
ha 10-Vršovice) v zasedací 
místnosti č. 515.

Semináře jsou otevře-
ny i zájemcům z řad širší 
veřejnosti. Z důvodů ka-
pacity zasedací místnos-
ti a umožnění vstupu do 
budovy je nutné potvrdit 
účast na emailovou adresu  
vit.ceza@cenia.cz.

https://www.cenia.cz/projekty/aktualni-projekty/nikm-2/
https://www.cenia.cz/projekty/aktualni-projekty/nikm-2/
https://www.sekm.cz/portal/
https://www.cenia.cz/wp-content/uploads/2022/03/Tiskova_zprava_NIKM2.pdf
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3457078-kontaminace-se-v-cesku-zrejme-tyka-10-tisic-mist-nalehave-reseni-je-nutne-u-ctyr-set?fbclid=IwAR2AnykkqcCZgCTgKQ80mM4ig7Rv5oFEGBCphhofQPElcdM1-Nq0uv3OQWY
https://www.cenia.cz/vavai/spatium-naturalis-per-humana-vita/
https://www.cenia.cz/vavai/spatium-naturalis-per-humana-vita/
https://www.cenia.cz/vavai/spatium-naturalis-per-humana-vita/
https://www.cenia.cz/vavai/spatium-naturalis-per-humana-vita/seminare-v-roce-2022/
https://youtu.be/NUaMY24DbT4
https://www.cenia.cz/wp-content/uploads/2022/04/2_NIKM_duben-2022-1-scaled.jpg
mailto:vit.ceza@cenia.cz


Na konci března jsme uspo-
řádali již druhou konferen-
ci z cyklu Data a životní 
prostředí.

První konference se usku-
tečnila na podzim minulého 
roku a seznámila účastníky 
se specifiky dat o životním 
prostředí, s dobrou praxí 
v oblasti práce s daty, s be-
haviorálními aspekty, s ší-
řením informací a dezin-
formací, s trendy a nástroji 
pro zpracování dat, s da-
tovou žurnalistikou apod. 
Její záznam jsme zveřejnili 
zde.

Druhá konference se vě-
novala problematice opti-
malizace systému příjmu, 
validace, zpracování a re-
portingu dat v oblasti ži-
votního prostředí, kterou 
rozvíjíme prostřednictvím 
projektu Národní envi-
ronmentální reportingo-
vá platforma (NERP, více 
o projektu zde). Rovněž 
z této akce jsme pořídili zá-
znam, který můžete shléd-
nout zde.
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Představujeme nové produkty 
s ekoznačkou

Společnost EURONA se sta-
la novým držitelem licence 
EU Ecolabel i Ekologicky 
šetrný výrobek pro své 
produkty Ecowave na ruční 
mytí nádobí a univerzální 
úklidový prostředek.

Společnost LASSELSBER-
GER, s.r.o. úspěšně recer-
tifikovala své keramické 
obkladové prvky podle 

nových kritérií EU Ecolabel 
pro tvrdé krytiny.

Ekoznačení (ecolabelling) 
je označování výrobků 
a služeb, které jsou v prů-
běhu celého životního cyk-
lu prokazatelně šetrnější 
nejen k životnímu prostře-
dí, ale i ke zdraví spotřebi-
tele. Jejich kvalita přitom 
musí zůstat na velmi vy-

Vliv válečného konfliktu na Ukrajině 
na životní prostředí

soké úrovni a užitné vlast-
nosti jsou testovány akre-
ditovanými laboratořemi. 
Certifikované výrobky nebo 
služby lze poznat podle jed-
noduchého a snadno zapa-
matovatelného symbolu, 

tzv. ekoznačky. Ekoznačky 
jsou udělovány po kom-
plexním ověření celého 
životního cyklu produktu 
a pomáhají výrobcům i spo-
třebitelům vyhnout se ná-
strahám „greenwashingu“.

Již déle než měsíc je Ukra-
jina a její obyvatelé vysta-
vena ruské válečné agresi. 
Dopady válečných aktivit 
na životy a živobytí ukra-
jinského národa mají sa-
mozřejmě větší váhu, ale 
životní prostředí a příroda 
Ukrajiny trpí též.

Jak konkrétně ovlivňuje 
současný ozbrojený kon-
flikt ukrajinskou přírodu 
a jaké zátěže přináší tam-
nímu životnímu prostředí, 
shrnul Miroslav Havránek, 
ředitel CENIA, v článku, 
který si můžete přečíst zde.

Konference Data a životní prostředí

https://www.cenia.cz/akce-cenia/data-a-zivotni-prostredi/
https://www.cenia.cz/akce-cenia/data-a-zivotni-prostredi/
https://youtu.be/ln48ENz5wEs
https://nerp.cenia.cz/
https://youtu.be/PeuiX8hLpco
https://www.euronabycerny.com/oceneni
https://www.rako.cz/cs/o-nas/ochrana-zivotniho-prostredi/zelene-certifikaty/ecolabel-122544
https://www.rako.cz/cs/o-nas/ochrana-zivotniho-prostredi/zelene-certifikaty/ecolabel-122544
https://ekoznacka.cz/o-ekoznackach
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/miroslav-havranek-jake-dopady-na-zivotni-prostredi-bude-mit-valka-na-ukrajine?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_vert_ab=0&dop_vert_id=leg0&dop_req_id=6PeRZDwu4U9-202203250551&dop_id=15901153
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Konference  
Životní prostředí – prostředí pro život

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

www.cenia.cz

Srdečně vás zveme na 
3. ročník konference Ži-
votní prostředí – prostře-
dí pro život, která se usku-
teční ve dnech 12. až 14. 
září 2022 v Ballingově sálu 
Národní technické knihov-
ny v Praze.

V tuto chvíli si rezervujte 
termín ve vašich kalen-

dářích a sledujte webové 
stránky konference a face-
bookový profil, kde bude-
me postupně zveřejňovat 
aktuality, program a další 
organizační podrobnosti.

Těšíme se na setkání s vámi 
a podnětnou diskusi.

Program seminářů z cyklu Spatium 
naturalis per humana vita  
na 1. pololetí 2022

Program seminářů je dostupný také zde.

https://www.cenia.cz/akce-cenia/konference-zivotni-prostredi-prostredi-pro-zivot/konference-zivotni-prostredi-prostredi-pro-zivot-2022/
https://www.cenia.cz/akce-cenia/konference-zivotni-prostredi-prostredi-pro-zivot/konference-zivotni-prostredi-prostredi-pro-zivot-2022/
https://www.facebook.com/ENVIDATA
https://www.facebook.com/ENVIDATA
https://www.cenia.cz/vavai/spatium-naturalis-per-humana-vita/seminare-v-roce-2022/

