Hledají se hrdinové adaptací na klima. Ocení je nová soutěž
Adapterra Awards
(Brno, 4. února 2019) Výkyvy teplot, úbytek vody v půdě, nesnesitelné horko ve městech. To je jen
několik příkladů toho, jak na Českou republiku dopadají důsledky klimatických změn. Jak se s těmito
výzvami vypořádat ocení nová soutěž Adapterra Awards. V celosvětovém měřítku unikátní formát,
který vyjma Německa nemá obdoby, nyní rozjíždí největší česká environmentální Nadace Partnerství
ve spolupráci s firmou Integra Consulting a s podporou Nestlé. Přihlašování startuje 5. února na
webu www.adaptaceroku.cz.
„Bez nadsázky právě teď potřebujeme hrdiny, jejichž nápady nám pomohou zvládat extrémní počasí. Loňský
rok byl nejteplejší v historii měření, tak horké léto jsme naposledy zažili, když se stavěla Berlínská zeď.
Stromy se do ulic daří vracet obtížně kvůli sítím, hynou nejen smrkové monokultury, ale už i lužní lesy. Voda
z Česka nenávratně mizí. A odnáší s sebou i půdu, která ztratila schopnost srážky zadržovat, a navíc
vysychá v kuse už pět let,“ upozorňuje Miroslav Kundrata, ředitel Nadace Partnerství.
Smyslem soutěže je podpořit a zviditelnit rozvoj opatření, která čelí stále extrémnějším změnám zemského
klimatu a představit již odzkoušené a kvalitní projekty v této oblasti. Ty se stanou zdrojem inspirace pro
tuzemské politiky, firmy, experty i širokou veřejnost. Sbírat je bude až do 22. března portál
www.adaptaceroku.cz. Z nich pak odborná porota vybere z až pětadvacet nejzajímavějších, které položí
základ chystané databáze těch nejlepších příkladů z praxe. Práci porotců doplní hlasování veřejnosti. To
proběhne na webu soutěže ve druhé půlce léta.
Adapterra Awards navazuje na soutěž Adaptační opatření roku, kterou v roce 2015 uspořádala Integra
Consulting, s.r.o. „Její výsledky ukáží inspirativní příklady, které může uskutečnit každý z nás. Ať už jako
jednotlivec, firma či státní instituce. Vítězové pak budou mít příležitost seznámit se s opatřeními v okolních
státech,“ říká Michael Hošek, odborný garant projektu.
„S Nadací Partnerství spolupracujeme na tématech sucha, povodní nebo znečištění vody už od roku 2012.
Nyní jsme se rozhodli věnovat se tomuto tématu ještě šířeji a prostřednictvím další spolupráce s Nadací
Partnerství se více rozkročit. Voda je naléhavé téma a zaslouží si pozornost. V České republice snad není
aktuálnější výzvy, než je právě efektivní nakládání s ní a změna krajiny tak, aby nedocházelo ke zhoršování
situace,“ podotýká Martina Šilhánová z firmy Nestlé.
Vrcholem celého klání bude slavnostní vyhlášení vítězů všech kategorií Adapterra Awards během
konference na téma zvládání klimatických změn, která proběhne 4. listopadu 2019 v Praze. Odměnou pro
vítěze soutěže bude vedle skvělé reklamy i zahraniční exkurze za nejlepšími příklady adaptačních opatření v
roce 2020.
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Kontakt:
David Kopecký, kontakt pro média, david.kopecky@nap.cz, 721 468 231
Ivana Bruchterová, koordinátorka projektu, ivana.bruchterova@nap.cz, 773 775 484
Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby
a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, péči o zeleň ve
městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Společně s pěti sesterskými
nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku je součástí asociace Environmental
Partnership Association.
www.nadacepartnerstvi.cz
Soutěž Adapterra Awards hledá realizované adaptační opatření, které naší zemi pomáhají přizpůsobit
se změně klimatu. Nejlepší příklady z praxe se dostanou do databáze Adapterra, která bude inspirovat další
realizátory i širokou veřejnost.
www.adaptaceroku.cz
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