Pražské projekty uspěly v soutěži Adapterra Awards
Ceny Adapterra Awards za nejlepší nápady, jak čelit projevům klimatické změny, si od Nadace Partnerství odnáší i dvojice pražských
projektů. Ocenění za nejlepší projekt na území Prahy získaly Plužiny jako příklad šetrného zemědělství v hlavním městě. A cenu za
unikátní pracovní prostředí vyhrál ČSOB Kampus v pražských Radlicích se stromy a parkem na střeše a chytrým systémem vytápění a
chlazení.

„Úprava šestihektarového pole na východním okraji Prahy s názvem Plužiny, které je součástí většího parku U Čeňku, je krásný
příklad, jak se snažíme zlepšit krajinu, kvalitu zemědělské půdy a zároveň prostředí pro obyvatele Prahy. A zároveň hospodaříme dle
zásad ekologického zemědělství, které nově zavádíme na všech zemědělských pozemcích hlavního města. Pod taktovkou odboru
ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jsme zde jednolitý lán rozdělili ovocnými stromořadími a mezemi na menší
podlouhlá políčka, na kterých se začaly střídat plodiny bez použití chemického ošetření a hnojiv. Snažíme se zároveň ukázat, jak byla
pole dříve obhospodařována. Většina území je obdělávána ručně nebo jen s drobnými mechanickými nástroji. Vypěstované plodiny
navíc putují do místních škol, dětských domovů či domovů pro seniory. Výsledkem je pestřejší krajina, kterou stíní stromy, a navíc
láká místní k častým procházkám,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy a radní pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček.
Všechny vítězné a další inspirativní projekty najdete v databázi na: www.adapterraawards.cz/databaze
Pražská adaptační strategie na změnu klimatu spočívá zejména v předání adaptační vize všem organizacím, působícím na území města
i městským částem tak, aby klimatické a adaptační cíle převzaly za své při vykonávání své každodenní činnosti. V rámci strategie již
bylo mnoho opatření navrženo i úspěšně realizováno. Například se jedná o zdařilé revitalizace a zakládání nových vodních toků a
ploch, obnovy parků včetně posílení jejich rekreační funkce či výsadby nových stromů a stromořadí.
Pro období následujících pěti let Praha připravila nový plán obsahující další dvě stovky projektů, které by měly být stejně úspěšné a
inspirativní jako ty současné. „Adaptační opatření na změnu klimatu patří mezi způsoby, jak naplnit klimatický závazek Prahy a jak
město na změnu klimatu připravit, aby bylo příjemnější k životu. Máme proto velkou radost z množství projektů, které se do soutěže
Adapterra Awards přihlásilo na území Prahy,“ doplňuje náměstek Hlubuček.
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