
 

 

online konference 

Zdravá a odolná krajina 
 

Celostátní konference a vyhlášení soutěže Adapterra Awards 
2020. Inspirujte se nejlepšími nápady, které pomáhají ochlazovat 
naše města a zadržovat vodu v krajině. 
 

Kdy:   4. listopadu 2020, 13:00-17:15 
Kde:   Online přes ZOOM, odkaz pošleme emailem po registraci. 
           Konferenci budeme také streamovat na Facebooku a Youtube. 
 

13:00-13:15   Úvodní slovo a přivítání hostů 
Vystoupení partnerů soutěže Adapterra Awards 
Moderuje: Ladislav Miko (Zástupce Evropské komise, někdejší ministr 
životního prostředí) 

13:15-13:30   Blaž Kurnik  
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) 
Vedoucí skupiny pro dopady změny klimatu, zranitelnost a adaptaci,  
Důsledky klimatické změny a proč se musíme adaptovat (příspěvek 
v angličtině) 

Příměstská krajina 

13:30-13:45   Luděk Sýkora 

Profesor geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy 
Proč město potřebuje zázemí venkova (krajinu) a venkov město? 

13:45-14:00   Štěpán Špoula  
Krajinářský architekt a urbanista, člen České komory architektů 
Jak vnášet přírodu do měst: příklad pražské Troji 

Zemědělská krajina 

14:00-14:15   Jaroslav Záhora  
Odborník Ústavu agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin 
Mendelovy univerzity v Brně 
Oživování zhutnělé a vyčerpané půdy 

 

http://praha.camp/
https://www.facebook.com/adapterra/
https://www.youtube.com/nadacepartnerstvi


 
 

 

 

14:15-14:30   Martin Smetana  
Soukromý zemědělec, poradce pro obce a zodpovědné vlastníky půdy 
Jak mohou vlastníci půdy proměnit tvář okolní krajiny 

Vyhlášení výsledků Adapterra Awards 2020 

14:30-14:40   Přestávka 

14:40-14:50   Vyhlášení vítězů Adapterra Awards 2020 
Oceňujeme projekty, které našim městům a krajině pomáhají zvládat dopady 
klimatické změny 

14:50-15:00   Michael Hošek  
Odborný garant soutěže Adapterra Awards 
Příklady dobré praxe ze soutěže Adapterra Awards 2020, udělení zvláštních 
uznání odborné poroty 

Panelové debaty 

15:00-16:00   Kvalita půdy – jak vrátit půdě vodozádržnou schopnost 
Hosté: Jan Vopravil (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy), Petra Huisová 
(All for soil), Vladimír Zdražil (tajemník České zemědělské univerzity) 
moderuje: Ladislav Miko 

16:00-16:15   Přestávka 

16:15-17:15   Přehrady vs. přírodní řešení zadržování vody v krajině 
Hosté: Bohumír Janský (profesor Univerzity Karlovy), Petr Kubala (generální 
ředitel Povodí Vltavy), Lukáš Řádek (Envicons), Zdeněk Vermouzek (ředitel 
České společnosti ornitologické) moderuje: Ladislav Miko 

 

 
  



 
 
Finalisté soutěže 

Adapterra Awards 2020 

Hledáme a oceňujeme projekty, které našim městům a krajině 
pomáhají zvládat dopady klimatické změny. 
 

Kategorie volná krajina 

Biocentrum Mokroš 
Krajinný park V Ladech 
Mokřady Jablonné – ráj pro lidi i přírodu 
Nový prostor pro řeku Dyji 
Ozdravení vodního režimu na Lesnovských mokřadech 
Pestrá krajina na statku Vodňanský 
Plužiny – šetrné zemědělství v Praze 
Systém malých tůněk a mezí k zadržování vody 

Kategorie zastavěné území 

Environmentální park Škrlovec 
Hospodaření s dešťovkou v SUOMI Hloubětín 
Hospodaření se srážkami Na Bahně 
Obnova Královské obory Stromovka v Praze 
Park u Rakováčku v Rokycanech 
Znovuoživení Staré Ponávky v Brně 

Kategorie pracovní prostředí 

AKADEMIE Libchavy 
ČSOB Kampus 
Rekonstrukce a otevření areálu SVATOPETRSKA 

Kategorie náš domov 

Dům vody a tónů 
Hospodaření s vodou na Máchově statku 
Téměř soběstačný slaměný dům 
Zdravý dům z přírodních materiálů 

 

 

 


