
 

 

 

 

Quarry Life Award 2016: třetí ročník mezinárodní výzkumné soutěže 

v oblasti biodiverzity je vyhlášen!  

 

26. srpna 2015 vyhlásila společnost HeidelbergCement další mezinárodní vědeckou a 

vzdělávací soutěž Quarry Life Award na podporu biodiverzity v lomech. Jedinečná stanoviště 

budou opět přístupná pro výzkum. Díky soutěži QLA mladí lidé – studenti, absolventi a 

výzkumníci, mají příležitost zvýšit ekologickou a vzdělávací hodnotu těžebních prostor. 

 

Soutěž QLA bude probíhat ve více než 20 zemích ve světě. Samozřejmě i v České republice, 

která je s jedním absolutním mezinárodním vítězným projektem a jedním vítězem kategorie 

nejúspěšnější zemí ve dvou předchozích ročnících. Studenti a vědci, stejně jako neziskové 

organizace, se mohou přihlásit do 1. března 2016 vložením návrhu projektu na webové stránky 

www.quarrylifeaward.com.  

 

Ve třetím ročníku soutěže lze přihlásit projekt do jedné z následujících kategorií: 

 Výzkum druhů a jejich stanovišť 

 Péče o biodiverzitu 

 Vzdělávání a zvyšování povědomí 

 Za hranicemi lomů (nová kategorie) 

 Školní studentský projekt  

 

V každé zemi bude pro realizaci v terénu vybráno pět nejlepších návrhů projektů. Výběr 

proběhne na základě posouzení inovativnosti, proveditelnosti, přidané hodnoty, zapojení 

veřejnosti a výchovných hledisek. 

 

Od dubna do září 2016 budou všechny vybrané projekty současně soutěžit na národní i 

mezinárodní úrovni a budou jednotlivě posuzovány jak národní, tak mezinárodní porotou. 

Vítězné návrhy budou oceněny národními cenami až do výše 5.000 €. V mezinárodní soutěži 

budou uděleny ceny 10.000 € vítěznému projektu v každé kategorii. Celkovému vítězi soutěže 

bude za nejlepší projekt udělena hlavní cena ve výši 30.000 €.  

 

http://www.quarrylifeaward.com/


 

 

 

 

 

 

Pořadateli soutěže QLA 2016 v České republice jsou společnosti Českomoravský cement, a.s. 

a Českomoravský štěrk, a.s., přední výrobci cementu a kameniva v ČR.  

Těžební místa pro výzkum v České republice, zařazená do soutěže, jsou lom Mokrá u Brna, lom 

Opatovice, lom Kosov a pískovna Hulín. Na Slovensku je do soutěže zařazena pískovna Bytča.  

 

Prohlídky těchto lokalit pro zájemce o účast v soutěži proběhnou od 19. do 23. října 2015, 

podrobný harmonogram najdete na www.heidelbergcement.cz. 

 
 


