TISKOVÁ ZPRÁVA NADACE PARTERSTVÍ

101 projektů usiluje o titul nejlepší adaptační opatření na
změnu klimatu. 6 je z jižních Čech
Ve třetím ročníku soutěže Adapterra Awards, která hledá inspirativní projekty na zvládání dopadů
klimatické změny, jako jsou zhoršující se sucho, horko nebo přívalové deště, se sešlo 101 přihlášek.
Mezi soutěžními projekty je i šestice řešení z Jihočeského kraje. Přihlášky posoudí odborná porota,
ty nejlepší postoupí do letního online hlasování 3. srpna. Více o soutěži pořádané Nadací Partnerství
na www.adapterraawards.cz.
•

Stáhněte si vybrané fotografie soutěžních projektů

O přízeň poroty i veřejnosti usiluje například projekt zelených střech a přírodě blízkých trvalkových výsadeb v
ZOO Hluboká. Vegetační střechy na administrativní budově, pavilonech nebo stájích pomáhají zvířatům i
lidem. Zadržují dešťovou vodu, zpomalují její odtok z území zahrady a udržují uvnitř budov i v jejich okolí
přijatelné mikroklima. K tomu přispívají i na péči nenáročné trvalkové plochy, které postupně nahrazují
klasické trávníky. „Bonusem je příjemný vzhled prostoru, rozšíření ploch zeleně a zvýšení biodiverzity volně
žijících druhů. S ohledem na vysokou návštěvnost má zoo také možnost být dobrým příkladem pro
veřejnost,“ komentuje zástupce ředitele zahrady Roman Kössl.
Mezi projekty z volné krajiny najdeme revitalizaci těžebny rašeliny v Hrdlořezech. Rašeliniště a rašelinné lesy
představují jeden z nejohroženějších biotopů naší republiky. Právě průmyslová těžba a odvodnění způsobilo
znehodnocení řady lokalit. Vytěžená rašeliniště byla totiž po skončení těžby často ponechána odvodněná a
zalesněna plantážemi borovic. To se stalo i na části rašeliniště Hrdlořezy. Projekt se snaží o obnovu vodního
režimu a o nápravu a zahlazení stop po těžbě podle principů ekologie obnovy.
Do investic zmírňující dopady klimatické krize se pouštějí také soukromé firmy. Nová výrobní hala
společnosti Schwan Cosmetics v Českém Krumlově vsadila na úsporné technologie, které šetří teplem i
elektřinou, systém zadržení vody v krajině nebo zelenou střechu, která je skladbou rostlin stejná jako
nedaleká chráněná oblast Blanského lesa.
Podobných projektů se sešlo po celé republice více než stovka. „Nejvíce přihlášek, celkem 48, lidé posílali
do kategorie volná krajina, 389 do zastavěného území, 9 je z pracovního prostředí a 6 projektů soutěží
v sekci náš domov,“ shrnuje Andrea Křivánková, koordinátorka soutěže.
Více na www.adapterraawards.cz
Harmonogram soutěže:
•

3. 8. zveřejnění finalistů a start letního hlasování veřejnosti

•

15. 10. konec hlasování

•

4. 11. závěrečná konference a vyhlášení vítězů
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