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)
Climate change is already happening and will continue in higher
pace in the future. While mitigation remains crucial to reduce the
impacts of climate change it will not stop climate change and its
impact. The number of extreme events are likely to continue
increasing for the next decades. Increasing resilience and adapting to
climate change is essential to avoid catastrophic economic losses,
protect human lives and environment.

Příměstská krajina
13:30-13:45 Luděk Sýkora
Profesor geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
Proč město potřebuje zázemí venkova (krajinu) a venkov město?
Suburbánní rozvoj vnáší novou tkáň do krajiny. Není ani městem, ani
venkovem. Stává se integrální součástí každodenního tepu městských
regionů a životním prostředím rostoucího počtu obyvatel. Daří se
nám uchopit a kultivovat rozvoj příměstských oblastí? Umíme čelit
rizikům a aktivovat rozvojové potenciály?

13:45-14:00 Štěpán Špoula
Krajinářský architekt a urbanista, člen České komory architektů
Jak vnášet přírodu do měst: příklad pražské Troji
Jak vnášet přírodu do města a jak pro ni vytvořit dobré podmínky a
udržet je? V projektech Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy
kolem řeky Vltavy v Trojské kotlině hledáme způsob jak propojit
plánování a projektování technické a dopravní infrastruktury s péčí o
přírodu a místo. V roce 2017 byla dokončena koncepce Císařského
ostrova a jeho širšího okolí, která přinesla společnou vizi naplnění cílů
podpory biodiverzity, posílení místní identity, ochranu proti povodním,
řešení mobility a rekreace tohoto úseku řeky Vltavy jako důležitého
prvku zelené infrastruktury města.

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
Klíčovou charakteristikou, na kterou by se měla současná
zemědělská praxe zaměřit, je spektrum velikosti půdních pórů a
stabilita půdních agregátů. Budou-li v půdě převažovat póry menší
než 30 µm, bude váznout výměna plynů s atmosférou, infiltrace
srážkové vody, sekvestrace uhlíku a enzymatické aktivity. Kolonizace
částeček čerstvě dodané organické hmoty může znamenat rychlé
zablokování úzkých pórů mikrobiálními gely a místo souhrnného
nárůstu enzymatických aktivit jejich pokles. Naopak větší prostor a
tím i dokonalejší ventilace půdních pórů velikostní kategorie 30 - 150
µm umožní aktivitu i mikroskopických predátorů, kteří upravují
četnost mikrobiálních populací a tím zvyšují jejich aktivitu a obrat. Co
nejdříve je nutno sestavit metodiku revitalizace ornic v ČR.
14:15-14:30 Martin Smetana
Soukromý zemědělec, poradce pro obce a zodpovědné vlastníky půdy
Jak mohou vlastníci půdy proměnit tvář okolní krajiny
Českou krajinu vždy formovali vlastníci pozemků. Dnes o její podobě
rozhodují spíše nájemci. Na ozdravení krajiny mají přitom zásadní vliv
právě vlastníci konkrétních pozemků. Na realizacích obnovy krajiny
na jižní Moravě zjistíte, že velikost půdní držby není vůbec důležitá.
Protože i malá změna se počítá a příklady dobré praxe nenechají na
svou replikaci dlouho čekat.

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

