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200 kilometrů alejí na Podblanicku 

 

Možná to bude znít trochu neuvěřitelně, ale do takhle velké výsadby alejí se u nás od 
dob Marie Terezie nikdo nepustil. Kolem hory Blaník obnovili nadšenci, dobrovolníci 
i obce více jako 200 kilometrů alejí. Bylo kvůli tomu potřeba vysadit 30 tisíc stromů: 
189 alejí je ovocných, dalších 124 tvoří ostatní listnaté stromy. A výsadba stále 
pokračuje. Stromy v krajině totiž slouží přírodě i lidem. 

Lokalita: Podblanicko (Vlašim, Benešov, Votice a část obce Příbram – konkrétně okolí 
Sedlec Prčice) 

Kraj: Středočeský 

Kontakt (kontaktní údaje kromě jména nezveřejňujte): Karel Kříž (ZO ČSOP Vlašim), 
karel.kriz@csop.cz 

Pro více informací: https://www.adapterraawards.cz/hlasovani/200-kilometru-aleji-
na-Podblanicku 
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Moravské Toskánsko – Demonstrační ekofarma Petra Marady 

 

Šardicím a malebné krajině v jejich okolí začali lidé v posledních letech přezdívat 
Moravské Toskánsko. Menší lány orné půdy se střídají s lesy, sady, zatravněnými 
pruhy, mokřady a tůněmi s dalšími prvky na zadržení vody v krajině. Na proměně 
původně intenzivně obhospodařované krajiny bez vodních prvků pracuje soukromý 
zemědělec a vysokoškolský pedagog Petr Marada od roku 2007. Krajině se tehdy 
rozhodl vrátit strukturu, diverzitu a schopnost hospodařit s vodou. Vodítkem mu byly 
i staré mapy a kresby, které ukazovaly, kudy a jak voda v krajině dříve tekla. 
Postupným rozšiřováním takto obhospodařovaných pozemků vznikla vzorová 
ekofarma, inspirovaly se i okolní obce a svůj domov zde opět našlo mnoho druhů 
zvířat. 

Lokalita: Šardice a okolí 

Kraj: Jihomoravský 

Kontakt (kontaktní údaje kromě jména nezveřejňujte): doc. Dr.Ing. Petr Marada, 
p.marada@quick.cz 

Pro více informací: https://www.adapterraawards.cz/hlasovani/Demonstracni-
ekofarma-Petra-Marady 
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Dyje a nový lužní les poblíž Novosedel 

 

Soutok řeky Dyje a Baštýnského potoka poblíž jihomoravských Novosedel vypadal 
donedávna, jako když v krajině namalují čáry podle pravítka. Voda zde tekla 
v nepřirozeně ohrázovaných korytech, mezi nimi se intenzivně hospodařilo, po 
původní lužní krajině nebylo ani památky. Prostorové uspořádání tohoto území 
spolu s příznivými vlastnickými vztahy však otevřelo možnost ke změně. Nově 
vzniklých 5,8 hektarů periodicky zaplavované nivy s přirozeným vodním korytem, 
tůněmi i vyvýšenými „hrúdy“ a 17,5 hektarů nového lužního lesa vytváří podmínky pro 
návrat typických lužních druhů a slanisek. 

Lokalita: Dyje, Novosedly 

Kraj: Jihomoravský 

Kontakt (kontaktní údaje kromě jména nezveřejňujte): Veselý David (Povodí Moravy, 
s.p.), vesely@pmo.cz 

Pro více informací: https://www.adapterraawards.cz/hlasovani/Dyje-retencni-prostor-
Novosedly 
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Krajinný park Lítožnice 

 

Příměstská krajina mezi pražskými Běchovicemi a Dubečí se v posledních letech 
proměnila k nepoznání. Místo napřímeného koryta Říčanky byl obnoven přirozeně 
meandrující mělký potok s podmáčenými loukami a množstvím tůní. Místo třech 
rybochovných rybníků v havarijním stavu je zde jeden velký Lítožnický rybník s 
extenzivním chovem ryb, ostrůvky, rozsáhlými litorálními porosty a tůněmi. Stěny pro 
ledňáčky, písečná duna, zimoviště, mrtvé dřevo a odumírající stromy v zátopě 
rybníka tvoří útočiště pro mnoho druhů zvířat. Oblast díky všem těmto změnám umí 
lépe hospodařit s vodou za sucha i za vysokých průtoků vody. Více také láká k 
procházkám a rekreaci v přírodě. 

Lokalita: Praha-Běchovice, Praha-Dubeč 

Kraj: Hlavní město Praha 

Kontakt (kontaktní údaje kromě jména nezveřejňujte): Lukáš Řádek (ENVICONS 
s.r.o.), lukas.radek@envicons.cz 

Pro více informací: https://www.adapterraawards.cz/hlasovani/Krajinny-park-
Litoznice 
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Šetrné zemědělství v Praze 12 

 

Na zemědělských pozemcích městské části Praha 12 hospodařilo ještě nedávno 
velké agrodružstvo konvenčním způsobem. To způsobilo snížení biodiverzity v celé 
lokalitě, pokles obsahu humusu v půdě a její vysychání a podpořilo erozi deštěm i 
větrem. Okrajové ulice Cholupic a Točné byly po přívalových deštích často 
zaplavované a zanášené bahnem z polí. Zdejší památný dub živořil kvůli těsnému 
oborávání a krajina nelákala k procházkám. 

Městská část se proto rozhodla, že na svých pozemcích chce hospodařit jinak. 
Některé pozemky propachtovala k obhospodařování pachtýřům s novou 
podmínkou šetrného hospodaření, o ostatní se stará sama za účasti občanů. Vysazen 
byl komunitní permakulturní sad a biokoridor, vysety louky, kolem cest rostou opět 
aleje. Součástí projektu byla i záchrana památného dubu a cenného mokřadu. 
Změna se týká celkem 12 hektarů pozemků, z toho na 7 již jsou opatření realizovaná. 

Lokalita: MČ Praha 12, katastrální území Cholupice a Točná 

Kraj: Hlavní město Praha 

Kontakt (kontaktní údaje kromě jména nezveřejňujte): Eva Tylová, místostarostka 
městské části Praha 12, tylova.eva@praha12.cz 

Pro více informací: https://www.adapterraawards.cz/hlasovani/Setrne-zemedelstvi-v-
Praze-12 
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Nepasečné hospodaření v lesích u Klokočné 

 

Mýtina, vedle ní hustý monokulturní porost malých stromků, pak opět monokulturní 
pás vzrostlých stromů a za chvíli zase mýtina. Tak přesně toto v takzvaně nepasečně 
obhospodařovaném lese nikde nenajdete. Dřevo se zde těží výběrově, nikde 
nevznikají žádné holiny a paseky a lesní porost má dvě až tři etáže. Nedochází k 
žádnému plošnému kácení a výsadbě monokultur, zalesňování probíhá přirozenou 
obnovou. 

400 hektarů lesa v Klokočné u Říčan u Prahy má za sebou už tři desetiletí tohoto 
hospodaření. A ukazuje se, že nepasečný způsob péče o les je vhodnějším řešením 
nejen z hlediska zdraví lesa, ale i z hlediska produkčních schopností porostů a tak i z 
hlediska ekonomických ukazatelů. Les v Klokočné také slouží studentům jako 
ukázka toho, co tento způsob hospodaření vyžaduje a jak takový nepasečný porost 
vypadá. 

Lokalita: Demonstrační objekt Klokočná, Říčany u Prahy 

Kraj: Středočeský 

Kontakt (kontaktní údaje kromě jména nezveřejňujte): Ing. Vladislav Ferkl, 
v.ferkl@seznam.cz 

Pro více informací: https://www.adapterraawards.cz/hlasovani/Nepasecne-
hospodareni-v-lesich-Klokocna 
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Revitalizace pramenišť a rašelinišť v Malém Boru 

 

Až třetina Šumavy bývala v minulosti zavodněná, později však byla voda z více než 
poloviny této plochy různými způsoby rychle odváděna. Nejvíce se to dotklo 
rašelinišť – těch je nyní odvodněných až 70 procent. To má bohužel neblahý vliv jak 
na schopnost šumavské krajiny hospodařit s vodou, tak na fungování rašelinišť a 
biodiverzitu celé oblasti. 

Vrátit krajině její původní podobu si klade za cíl přeshraniční projekt Život pro 
mokřady/Life for Mires. A jedním ze 47 dílčích projektů je i revitalizace u Malého 
Boru. Obnoveno zde bylo kdysi velké prameniště a navazující rašelinné mokřady. 
Celkem se zde zrušilo 2,4 kilometru odvodňovacích kanálů. Drobné potoky v délce 
téměř jednoho kilometru, které byly více jak 60 let uvězněny v síti hlubokých kanálů, 
byly navráceny do svých původních tras. 

Lokalita: Malý Bor, Šumava, okres Klatovy 

Kraj: Plzeňský 

Kontakt (kontaktní údaje kromě jména nezveřejňujte): Lukas Linhart (Správa 
Národního parku Šumava), lukas.linhart@npsumava.cz 

Pro více informací: https://www.adapterraawards.cz/hlasovani/Revitalizace-
pramenist-a-raselinist-v-Malem-Boru 
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Revitalizace rašeliniště v Krušných horách 

 

Při zmínce o Krušných Horách se pamětníkům 70. a 80. let minulého století vybaví 
torza lesů poškozených imisemi. Zdejší krajině však škodily nejen emise. Problémy 
způsobily i necitlivé meliorace, které způsobily změnu hydrologických poměrů, 
nepromyšlené vysazování nepůvodního druhu smrku i těžba rašeliny. 

Rašeliniště na příhraničním hřebeni Krušných Hor u Hory svatého Šebestián se nyní 
dočkalo proměny. Necitlivě provedené odvodňovací kanály jsou nyní přehrazené tak, 
aby zde vznikly tůně a potůčky. Původní druhy rostlin jsou chráněné a nové jsou 
vysazené. Díky tomu je nastartovaná obnova přirozeného zarůstání rašeliníkem a 
bude docházet i k nápravě ekosystému rašeliniště.  

Revitalizovaná plocha je součástí území Novoveských rašelinišť. Část rašeliniště leží v 
sousedním Sasku, opatření jsou proto součástí přeshraniční spolupráce. 

Lokalita: Nová Ves u Křimova, Hora Sv. Šebestiána 

Kraj: Ústecký 

Kontakt (kontaktní údaje kromě jména nezveřejňujte): Jiří Rous (Terén Design s.r.o.), 
jrous@terendesign.cz 

Pro více informací: https://www.adapterraawards.cz/hlasovani/Revitalizace-
raseliniste-v-Krusnych-horach  
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Ekocentrum Na Pasece Velíková 

 

Na začátku bylo nadšení a rozkvět dětí z pohybu v lese. A když se naskytl vhodný 
stavební pozemek ve Zlíně, rozhodl se otec a majitel soukromé firmy Tomáš Černý 
investovat bez vidiny zisku do stavby střediska ekologické výchovy, které se tak stalo 
zázemím nejen místní lesní školky. Přesně to tu totiž chybělo. Na konci je stavba 
ekologického slaměného domu z lokálních materiálů a se zelenou střechou. Na 
projektu pracovali místní řemeslníci, prostory slouží komunitnímu setkávání 
místních občanů a kuchyň bude nabízet rozvoz obědů pro veřejnost. 

Lokalita: Zlín-Velíková 

Kraj: Zlínský 

Kontakt (kontaktní údaje kromě jména nezveřejňujte): Tomáš Černý (investor, 
Youngster s.r.o.), ekocentrum@napasece.net 

Pro více informací: https://www.adapterraawards.cz/hlasovani/Ekocentrum-Na-
Pasece-Velikova 
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Krajinný prvek Holický les 

 

Jih Olomouce obklopovaly donedávna intenzivně obhospodařované zemědělské 
pozemky, které trápily obyvatele z okolí vysokou prašností. Krajina byla vyprahlá, 
neuměla si poradit s prudkými dešti a nelákala k procházkám. 

Situaci změnila v roce 2008 myšlenka na výsadbu nového Holického lesa. Za projekt 
se v petici postavilo přes 1000 místních obyvatel. Vzniklo také občanské sdružení 
Spolek pro Holický les. Na více než 34 hektarech je nyní přírodní areál s klidovou 
sportovně-rekreační zónou, která zve k pěším procházkám, jízdě na kole i in-line 
bruslích. K pobytu v přírodě lákají rozsáhlé louky obklopené porosty dřevin. Holický 
les je zároveň součástí protipovodňové ochrany města. 

Lokalita: Holice u Olomouce 

Kraj: Olomoucký 

Kontakt (kontaktní údaje kromě jména nezveřejňujte): Ivana Kalodová (Spolek pro 
Holický les), i.kalodova@seznam.cz 

Pro více informací: https://www.adapterraawards.cz/hlasovani/Holicky-les 
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Přírodě blízká protipovodňová opatření v Písečné 

 

Nejméně 12 domů v obci Písečná u Žamberka bylo pravidelně ohrožováno velkou 
vodou a zvýšeným stavem zdejšího toku Potočnice. Ten byl v minulosti nevhodně 
napřímen. Důsledkem úprav byla malá kapacita koryta při velké vodě a malá 
schopnost zadržet vodu v období sucha. Nebylo navíc možné změnit přímo profil 
tohoto toku. Na základě modelů proto hydrologové navrhli vybudování 
odlehčovacího koryta, které bude v případě povodní sloužit jako jakýsi přírodní by-
pass. Už první velká voda prověřila, že toto řešení opravdu funguje. Díky novému 
korytu, tůním a výsadbě zeleně navíc v obci vznikla příjemná zelená lokalita, kde se 
lidé rádi setkávají. 

Lokalita: Písečná u Žamberka 

Kraj: Pardubický 

Kontakt (kontaktní údaje kromě jména nezveřejňujte): Lukáš Řádek (ENVICONS 
s.r.o.), lukas.radek@envicons.cz 

Pro více informací: https://www.adapterraawards.cz/hlasovani/Prirode-blizka-
protipovodnova-opatreni-v-Pisecne  

  

https://www.adapterraawards.cz/hlasovani/Prirode-blizka-protipovodnova-opatreni-v-Pisecne
https://www.adapterraawards.cz/hlasovani/Prirode-blizka-protipovodnova-opatreni-v-Pisecne
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Znovuoživení Rakovského potoka v Rokycanech 

 

Okolí Rakovského potoka v Rokycanech ještě nedávno rozhodně nelákalo k 
procházkám. Území bylo neprostupné a nevábné, byly zde černé skládky, nelegální 
ohniště a místa obývaná bezdomovci. Koryto potoka bylo regulované a bez života. 
Místní radnice se ale charakter území rozhodla změnit. Koryto dostalo novou 
podobu. Nově by svojí členitostí mělo vyhovovat chráněným rakům kamenáčům, 
kteří se v lokalitě vyskytují. Okolní území město vyčistilo a zprůchodnilo. Díky novým 
cestám a mobiliáři i nové výsadbě se nyní území těší zájmu místních i návštěvníků 
Rokycan. Projekt navazuje na starší etapy tvorby povodňového parku níže po toku 
Rakovského potoka. 

Lokalita: Šťáhlavská, Rokycany 

Kraj: Plzeňský 

Kontakt (kontaktní údaje kromě jména nezveřejňujte): Gabriela Šímová (Město 
Rokycany), gsimova@rokycany.cz 

Pro více informací: https://www.adapterraawards.cz/hlasovani/Znovuoziveni-
Rakovskeho-potoka-v-Rokycanech  

  

https://www.adapterraawards.cz/Databaze/2020/Park-u-Rakovacku-v-Rokycanech
https://www.adapterraawards.cz/Databaze/2020/Park-u-Rakovacku-v-Rokycanech
https://www.adapterraawards.cz/hlasovani/Znovuoziveni-Rakovskeho-potoka-v-Rokycanech
https://www.adapterraawards.cz/hlasovani/Znovuoziveni-Rakovskeho-potoka-v-Rokycanech
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Revitalizace městského náhonu u parku Ostrov v Semilech 

 

Park Ostrov v centru Semil je pro místní oblíbeným místem pro odpočinek i 
procházky. Náhon, který ho z jedné strany ohraničuje, byl však donedávna ostudou 
parku. Lidé procházeli kolem zaneseného a zapáchajícího koryta zarůstajícího 
náletovou vegetací. Opěrné zdi se rozpadaly, což zvyšovalo riziko povodní. Nedařilo 
se tam dobře ani živočichům, kteří naráželi na příliš mnoho bariér. 

Náhonu, parku i přírodě pomohla revitalizace. Voda dostala prostor, aby se koryto 
mohlo vypořádat se suchem i velkou vodou. Náhon a jeho břehy se staly součástí 
parku. Děti i dospělí se zde mohou seznámit se životem ve vodě a v okolí vody. U 
vody a s vodou si děti mohou také bezpečně hrát. Zpět je rak říční, místní doufají i v 
návrat mihule potoční. 

Lokalita: Semily, park Ostrov 

Kraj: Liberecký 

Kontakt (kontaktní údaje kromě jména nezveřejňujte): Lukáš Řádek (ENVICONS 
s.r.o.), lukas.radek@envicons.cz 

Pro více informací: https://www.adapterraawards.cz/hlasovani/Revitalizace-
mestskeho-nahonu-u-parku-Ostrov  

 

  

https://www.adapterraawards.cz/hlasovani/Revitalizace-mestskeho-nahonu-u-parku-Ostrov
https://www.adapterraawards.cz/hlasovani/Revitalizace-mestskeho-nahonu-u-parku-Ostrov
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Zelené střechy a přírodě blízké trvalkové výsadby v Zoo 
Hluboká 

 

Návštěvníci zoologické zahrady v Hluboké nad Vltavou procházeli původně areálem 
víceméně tradičního vzhledu. Mezi pavilony byly na krátko posekané trávníky, 
udržované stromy a keře, střechy pavilonů měly obvyklé krytiny. Pak ale v roce 2000 
přišla změna celé koncepce a zoo se začala postupně proměňovat. Střechy nově 
postavených pavilonů jsou nyní pokryté rostlinami a trávníky postupně nahrazují 
pestré trvalkové plochy. Díky tomu se zvýšila schopnost celé oblasti zadržovat vodu a 
panuje zde příjemnější mikroklima pro zvířata, návštěvníky i zaměstnance. Vedení 
zoo si také pochvaluje, že zahrada je nyní pro návštěvníky příjemná i v případě, že se 
v expozici nepodaří pozorovat vystavované zvíře. Příjemným bonusem je pak to, že 
trvalkové porosty vyžadují méně údržby než trávníky. 

Lokalita: Hluboká nad Vltavou 

Kraj: Jihočeský 

Kontakt (kontaktní údaje kromě jména nezveřejňujte): Roman Kössl (Jihočeská 
zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou), kossl@zoohluboka.cz 

Pro více informací: https://www.adapterraawards.cz/hlasovani/Zelene-strechy-v-Zoo-
Hluboka  

  

https://www.adapterraawards.cz/hlasovani/Zelene-strechy-v-Zoo-Hluboka
https://www.adapterraawards.cz/hlasovani/Zelene-strechy-v-Zoo-Hluboka
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Mosaic House Design Hotel 

 

Fasáda pokrytá mozaikou ze třicátých let, která je památkově chráněná. Jak si i s 
tímto prvkem poradit tak, aby se nemuselo zateplovat, a přesto tudy neunikalo 
teplo? Výjimečnému hotelu nedaleko Karlova náměstí v Praze nakonec dala právě 
mozaika jméno. Mosaic House se v této funkcionalistické budově otevřel v roce 2010 
jako vůbec první český zelený hotel se systémem využívání šedé vody a zpětného 
získávání tepla z odpadních vod a fungující s obnovitelnými zdroji energie. Nyní 
prošla budova další rekonstrukcí, po které se zde novátorské zelené technologie 
snoubí se špičkovým designem. Podílela se na něm světová designová jména: 
švýcarský atelier oï, rakouský Unykat Interior Design či španělský výrobce luxusních 
designových svítidel Parachilna. Celkovou podobu ovlivnila také práce tuzemského 
studia Czech Hans Design. 

Lokalita: Praha 2, Odborů 4 

Kraj: hlavní město Praha 

Kontakt (kontaktní údaje kromě jména nezveřejňujte): Klára Lepičová (Mosaic House 
s.r.o.), klara@mosaichouse.com 

Pro více informací: https://www.adapterraawards.cz/hlasovani/Mosaic-House-Design-
Hotel  

  

https://www.adapterraawards.cz/hlasovani/Mosaic-House-Design-Hotel
https://www.adapterraawards.cz/hlasovani/Mosaic-House-Design-Hotel
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Pavilon tropického zemědělství 

 

Kampus České zemědělské univerzity v Praze se rozrostl o nový pavilon tropického 
zemědělství. Moderní prostory, technologie a zázemí slouží zejména studentům a 
zaměstnancům Fakulty tropického zemědělství, ale i lidem z ostatních pracovišť 
univerzity. 

Projekt vznikal s ohledem na environmentální výzvy tak, aby byl provoz budovy do 
budoucna udržitelný z hlediska nákladů na provoz i negativního vlivu lidských aktivit 
na přírodu. Fakulta využila tepelná čerpadla, retenční nádrže na dešťovou vodu, 
fotovoltaické panely či zelenou střechu. Současně je vše navrženo s ohledem na 
potřeby výuky a výzkumu. 

Lokalita: Praha-Suchdol 

Kraj: Hlavní město Praha 

Kontakt (kontaktní údaje kromě jména nezveřejňujte): Ing. Lucie Ackermann 
Blažková, Ph.D., MBA (Česká zemědělská univerzita v Praze), blazkoval@ftz.czu.cz 

Pro více informací: https://www.adapterraawards.cz/hlasovani/Pavilon-tropickeho-
zemedelstvi  

  

https://www.adapterraawards.cz/hlasovani/Pavilon-tropickeho-zemedelstvi
https://www.adapterraawards.cz/hlasovani/Pavilon-tropickeho-zemedelstvi
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MŠ a ZŠ Ostopovice – komunitní centrum obce 

 

Mateřská a základní škola v Ostopovicích u Brna je v mnoha ohledech centrem 
obce. Vzdělává se zde 73 dětí v mateřské škole a přes 105 žáků na prvním stupni 
základní školy. Škola však žije i po skončení výuky. Slouží jako veřejné hřiště, přírodní 
zahrada, místo pro setkávání dalších organizací i pro vzdělávání dospělých. Areál, 
který je od roku 2010 postupně přestavován a modernizován, je navíc maximálně 
energeticky úsporný. Mikroklima v okolí také příznivě ovlivňuje zelená střecha školy, 
která slouží i jako venkovní učebna. 

Lokalita: Školní 18, Ostopovice 

Kraj: Jihomoravský 

Kontakt (kontaktní údaje kromě jména nezveřejňujte): Mgr. Petr Juráček (Mateřská 
škola a Základní škola Ostopovice, ředitel), juracek@zsostopovice.cz 

Pro více informací: https://www.adapterraawards.cz/hlasovani/MS-a-ZS-Ostopovice-
komunitni-centrum-obce  

  

https://www.adapterraawards.cz/hlasovani/MS-a-ZS-Ostopovice-komunitni-centrum-obce
https://www.adapterraawards.cz/hlasovani/MS-a-ZS-Ostopovice-komunitni-centrum-obce
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Domov Podhradí 

 

Na začátku byla zanedbaná pláň na okraji Týnce nad Labem a manželský pár s 
neobvyklým nápadem – investovat své prostředky a čas do areálu ubytování pro 
seniory, který bude vystavěn v pasivním standardu s využitím přírodních a 
obnovitelných materiálů.  

Majitel firmy na stavbu dřevostaveb a zdravotní sestra specializující se na péči o staré 
lidi začali společně proměňovat dvacet tisíc hektarů pozemku v areálu nazvaném 
Podhradí. Nyní zde stojí bytový dům pro komunitní bydlení seniorů, rozrůstá se i 
permakulturní zahrada se sadem ovocných stromů. Další části areálu se budou 
dostavovat postupně. 

Lokalita: Týnec nad Labem 

Kraj: Středočeský 

Kontakt (kontaktní údaje kromě jména nezveřejňujte): Petr Dusil (DOMY ATREA), 
petr.dusil@atrea.cz 

Pro více informací: https://www.adapterraawards.cz/hlasovani/Domov-Podhradi  

 

https://www.adapterraawards.cz/hlasovani/Domov-Podhradi

