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rok1994-2004

1999

V roce 1999 byl minist-
rem životního prostředí 
RNDr. Miloš Kužvart. 
Předání Ceny minist-
ra životního prostředí 
se konalo v Praze 
v Břevnovském kláš-
teře. 

Foto archiv MŽP
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Cenu ministra životního získal v roce 1999 za celoživotní dílo 
v oblasti rizikových látek v prostředí a zdraví člověka.

Prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.

.
Vladimír Bencko se narodil v roce 1938 v Rimavské 

Sobotě. Promoval v roce 1961 po absolvování Lékařské 
fakulty hygienické Univerzity Karlovy v Praze (LFH 
UK). Do října 1963 pracoval na oddělení hygieny obec-
né a komunální OHS Poprad. Od podzimu téhož roku 
nastoupil interní vědeckou aspiranturu pod vedením 
Prof. MUDr. Karla Symona na Katedře hygieny obecné 
a komunální LFH UK. Postgraduální přípravu ukončil 
v roce 1967 obhajobou disertační práce zaměřené na 
problematiku expozice člověka arzenu v důsledku spa-
lování uhlí s extrémně vysokým obsahem této noxy. 
Později se v této souvislosti zabýval berylliem a dalšími 
toxickými kovy. V letech 1967 – 1972 byl vědeckým 
pracovníkem Ústavu hygieny, později IHE (dnes Státní 

zdravotní ústav), 1973 – 1986 odborným asistentem Katedry hygieny obecné a komu-
nální hygieny LFH UK. V roce 1980 obhájil doktorskou disertační práci. Od září 1986 
byl vědeckým pracovníkem Ústavu tropického zdravotnictví ILF Praha s úkolem vy-
budovat oddělení hygieny tropů. Od listopadu 1990 na základě konkurzu byl ustanoven 
přednostou Ústavu hygieny a epidemiologie 1. lékařské fakulty UK Praha, habilitován 
v následujícím roce a profesorem pro obor hygiena ustanoven od 1. prosince 1993.

Autor a spoluautor přes 160 odborných a vědeckých publikací. Člen pěti mezi-
národních vědeckých společností, místopředseda redakční rady Central European 
Journal of Public Health, člen redakčních rad dalších čtyř mezinárodních časopisů. 
Od roku 1971 dočasný poradce Světové zdravotnické organizace. V letech 1990 až 
1992 poradce Federálního výboru pro životní prostředí. Od 1993 konzultant Výboru 
pro hrozby moderní společnosti NATO. V letech 1998 – 2002 předsedou komise pro 
obhajoby doktorských disertačních prací v oborech hygiena, epidemiologie a nauka 
o zdravotnictví, 2000 – 2004 člen předsednictva vědecké rady MZd ČR, od roku 2001 
zástupce ČR v Evropském výboru pro medicínský výzkum.

Hlavní předměty jeho odborného zájmu jsou biologický monitoring a hodnocení 
zdravotních rizik expozice člověka látkám perzistujícím v prostředí (toxické kovy 
a polyhalogenované uhlovodíky) a epidemiologie novotvarů. Profesor Bencko obdr-
žel řadu ocenění – například v roce 1997 v Baden-Badenu od International Institute 
for Advanced Studies in System research and Cybernetics.
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Hnutí Brontosaurus a Asociace 
Brontosaura

.
Na konferenci OSN ve Stockholmu v roce 1972 vyhlásilo 

UNESCO následující rok Mezinárodním rokem ochrany životního 
prostředí. V Ústavu krajinné ekologie ČSAV vznikl nápad využít 
myšlenek konference a zapojit děti a mladé lidi do péče o životní pro-
středí. V lednu 1974 vznikla Akce Brontosaurus, se známým logem 
kreslíře Jiránka a s heslem Brontosaurus to nepřežil. Byla připravena 
jako jednoroční, ale změnila se na časově neomezený program vý-
chovy k ekologickému myšlení a jednání. Prvořadou sférou působení 
se stala oblast péče o zeleň a krajinu, ochrana vod, půdy a ovzduší, 
problematika odpadů. Již v roce 1974 se pod hlavičkou Brontosaura 

konaly pobytové víkendové i prázdninové akce v terénu, ale jejich rozvoj nastal až v roce 1978 
díky iniciativě Mladého světa, který tuto formu činnosti začal organizovat jako Prázdniny 
s Brontosaurem.  Brontosauří aktivita se začala projevovat v řadě oblastí, z nichž mnohé existují 
dodnes, například festival filmů s tématikou životního prostředí Týká se to také tebe, písničkový 
festival Cantata natura, propagační Ekostan, soutěž Hledáme dokonalé projekty.

Po roce 1989 se Hnutí Brontosaurus osamostatnilo a v lednu 1990 proběhla v Br-
ně první  konference, na které se rozhodlo také o nové organizační struktuře. Vznikly 
hospodářsky zcela samostatné základní články a byla zvolena Rada Brontosaura, kte-
rá zastupuje Hnutí jako celek a koordinuje jeho činnost mezi Valnými hromadami. 

První z nich se konala na podzim roku 1990 v Litvínově. Ukázalo se, že některé 
základní články kromě ekologické výchovy se také angažují v působení na státní orgány, 
zabývají se odbornými problémy, zřizují informační centra pro veřejnost. Druhá Valná 
hromada se konala v listopadu 1991 v Pardubicích, kde se Hnutí Brontosaurus snažilo na-
jít své postavení mezi zelenými organizacemi. Členové se rozhodli pro návrat k původním ak-
tivitám, tedy k víkendovým akcím pro veřejnost a k pořádání táborů na pomoc životnímu prostředí. 

V  roce 1992 na Valné hromadě v Kralupech nad Vltavou došlo k odchodu 
několika členů a odštěpení některých základních článků Hnutí, kteří pak založili 
Asociaci Brontosaura. Na další Valné hromadě v Lipníku nad Bečvou v roce 1993 
byl ustanoven nový typ členství v hnutí, a to členství rodinné.  Na Valné hroma-
dě v roce 1994 byl přijat systém organizátorských kurzů včetně organizátorské 
metodiky. V současné době má Hnutí Brontosaurus 41 základních článků se sídly 
v jednadvaceti okresech a 1090 členů.

Cenu ministra životního prostředí 1999 získalo Hnutí 
Brontosaurus a Asociace Brontosaura za 25 let práce 

v oblasti environmentální osvěty, vzdělávání a výchovy 
a za popularizaci environmentální problematiky.

rok 1999
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Česká geologická služba

Ústav byl založen v roce 1919 jako Státní geo-
logický ústav Československé republiky. Do roku 
1939 spadal pod resort Ministerstva veřejných prací 
a výkon jeho činnosti byl typický pro státní geolo-
gickou službu. V době druhé světové války byla 
jeho činnost v rámci Protektorátu Čechy a Morava 
značně redukována a organizace několikrát změnila 
i svůj název.

V roce 1945 došlo k obnovení plné činnosti 
a v roce 1950 byl zřízen Ústřední ústav geolo-
gický s působností na celém území státu. Do roku 

1990 docházelo k různým menším či větším organizačním změnám – byl vyčle-
něn samostatný ústav pro Slovensko, měnilo se začlenění do jednotlivých resortů, 
vyčlenil se Geofond, ale činnost v regionálním výzkumu kontinuálně pokračovala 
(mapování v přehledných i podrobných měřítkách, regionální ložiskový výzkum) 
spolu s intenzivní činností v zahraničí.

V roce 1990 byl ústav začleněn do resortu Ministerstva životního prostředí 
a následně přejmenován na Český geologický ústav. V rámci resortu a v soula-
du s obecným trendem došlo k posunu činností do oblasti životního prostředí; 
k sestavování geologických a odvozených účelových map, ke zpracovávání studií 
zranitelnosti životního prostředí a vlivu těžby na životní prostředí, k analýze geo-
logických rizik. Současně se pokračovalo i v regionálním geologickém výzkumu 
často ve spolupráci se zahraničními organizacemi.

V roce 2002 byla tato instituce rozhodnutím ministra životního prostředí pře-
jmenována na Českou geologickou službu. Jejím posláním je základní regionální 
výzkum ČR a poskytování expertních služeb pro potřeby státní a veřejné správy 
v oblasti geologických věd, zejména se zřetelem na přírodní rizika, nerostné zdro-
je, zásoby podzemních vod a likvidaci starých ekologických zátěží.

Cenu ministra životního prostředí 1999 získal ústav za 
soustavnou výzkumnou a vědeckou práci v geologických 

vědách se zřetelem na ochranu geologických objektů, 
hospodárné využívání přírodních zdrojů a ochranu 

životního prostředí.
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Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.

Jan Keller se narodil v roce 1955 ve Frýdku-Místku. 
Po ukončení studia historie a sociologie na Filozofické 
fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně 
v roce 1979, kdy získal diplom z obou oborů, obhájil 
v roce 1980 na katedře historie téže fakulty doktorskou 
práci na téma Pojetí feudalismu u Maxe Webera. Od 
roku 1982 působil jako odborný asistent na katedře soci-
ologie FF UJEP v Brně. V roce 1987 obhájil na katedře 
sociologie FF UK v Praze kandidátskou práci na téma 
Teorie sociálního jednání. Po obhájení habilitační práce 
na téma Civilizace úředníků byl v roce 1992 jmenován 
docentem pro obor sociologie na FF Masarykovy uni-
verzity v Brně. V roce 1999 byl jmenován profesorem 
sociologie.

Profesor Keller se zabývá problematikou teoretické sociologie a dějin sociologie, 
sociologie organizace a sociálními aspekty ekologie. Postupně absolvoval šestiměsíč-
ní studijní pobyty na katedře sociologie Univerzity v Bordeaux, na katedře historie 
v Aix-en-Provence a na katedře moderních dějin pařížské Sorbonny. Je autorem řady 
knih –  Úvod do sociologie (1992), Nedomyšlená společnost (1992), Až na dno bla-
hobytu (1993), Dvanáct omylů sociologie (1995), Přemýšlení s Josefem Vavrouškem 
(1995), Sociologie organizace a byrokracie (1996), Šok z ekologie (1996), Sociologie 
a ekologie (1997), Abeceda prosperity (1997), Naše cesta do prvohor (1998), Vzestup 
a pád středních vrstev (2000), Dějiny klasické sociologie (2004). Dlouhodobě spolu-
pracoval s Českou televizí jako scénárista ekologických pořadů pro mládež a diskus-
ních ekologických pořadů.

Cenu ministra životního prostředí 1999 získal za soustavnou 
popularizaci principů trvale udržitelného rozvoje v širokém 

společenskovědním kontextu.

rok 1999
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Ing. Jaroslav Stoklasa, CSc.

Jaroslav Stoklasa se narodil v roce 1926 v Hradci 
Králové. Po absolvování Vysoké školy věd hospo-
dářských v roce 1950 vystřídal několik zaměstnání, 
včetně dělnických. V roce 1969 nastoupil do Kabinetu 
teorie architektury a životního prostředí ČSAV, který byl 
v roce 1971 reorganizován v Ústav krajinné ekologie 
ČSAV, kde od roku 1978 působil jako vedoucí oddělení 
antropoekologie. V roce 1989 přešel do Prognostického 
ústavu ČSAV a v roce 1990 současně zastával funkci 
poradce ministra životního prostředí Bedřicha Moldana, 
v letech 1991 – 1992 ministra Josefa Vavrouška. Z Ústa-
vu odešel ze zdravotních důvodů do důchodu.

Inženýr Stoklasa napsal přes 120 odborných a vě-
deckých prací, zúčastnil se mnoha domácích a zahra-

ničních vědeckých setkání. V letech 1980 – 1990 spolupracoval s IIASA a v letech 
1984 – 1989 byl členem pracovní skupiny Vienna Centre. V letech 1986 – 1989 
organizoval mezinárodní kurzy UNESCO-UNEP-UNIDO o životním prostředí pro 
studenty z rozvojových zemí a 1992 – 1993 přednášel na Přírodovědecké fakultě UK 
ekonomiku životního prostředí. V letech 1976 až 1989 byl členem Komise prezídia 
ČSAV pro otázky životního prostředí a v roce 1990 jejím předsedou. Od roku 1980 je 
členem festivalového výboru EKOFILMu a v letech 1998 – 2001 byl předsedou jeho 
výběrové komise a členem poroty. Od roku 1992 pracuje v ediční radě Ministerstva 
životního prostředí jako její místopředseda a předseda.

V roce 1978 byl zakládajícím členem výboru Ekologické sekce Biologické 
společnosti ČSAV, která pořádala až do roku 1989 významné semináře o pro-
blematice životního prostředí pro odbornou i laickou veřejnost. Na její činnost 
navázala Společnost pro trvale udržitelný život, jejímž byl také zakládajícím čle-
nem a nyní je členem jejího čestného předsednictva. Dosud pracuje i v několika 
dalších ekologických organizacích.

Cenu ministra životního prostředí 1999 získal za soustavnou 
iniciativní činnost a metodickou pomoc při tvorbě 

a zpracování zásadních materiálů z oblasti životního 
prostředí a materiálů Ministerstva životního prostředí.
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Cenu ministra životního prostředí 1999 získal za 
netradiční šíření ekologických myšlenek prostřednictvím 

filmových projektů.

Tomáš Škrdlant

Tomáš Škrdlant se narodil v roce 1943 v Olomouci, 
vystudoval filmovou režii na FAMU v letech 1962 
až 1966. Po studiu pracoval v Armádním filmu (1968 
až 1969), do konce 80. let se pak věnoval převážně 
dokumentární televizní tvorbě z oblasti sportu 
a motorismu, neboť tam bylo snazší nacházet problémová 
témata bez přímého politického kontextu (doping, 
ekologické dopady individuálního motorismu, osobní 
automobil jako společenský fetiš apod). Od začátku 90. 
let natočil přes 50 autorských dokumentárních filmů. 
Jeho ústředním tématem jsou širší souvislosti krize 
životního prostředí: Ekologie baroka (1990), Krajina 
nikoho (1992), Jádro věci (1992), Otázky před potopou 
(1992), Temelínské pochybnosti (1993), Popel na hlavu 

(1993), Paměť ztracených vesnic (1993), Je energie českého venkova obnovitelná? 
(1994), Hotel Svět (1996), Genius Loci (1998), Magická moc energie (1999), 
Ekohistorie (2000) a další. V řadě filmů se zabývá náměty sociálními (Kdo je chudý 
a kdo bohatý – 1994, Právo žebrat – 2003), psychologickými (Zrcadlové bludiště 
duše – 1992, Člověk člověku – 1995), problémy postižených dětí (Jako z jiného světa 
– 1994, Maminky a miminka – 1996, Odmítání a přijetí – 2000), vztahem ke smrti 
(Okno do duše umírajících – 1996).

V roce 1996 vydal knihu Demokracie přírody – ekologická hra systémových 
podobností, na katedře Humanitní environmentalistiky Masarykovy univerzity v Br-
ně vede semináře o nelineárním myšlení. Na EKOFILMU byly oceněny jeho filmy 
Je energie českého venkova obnovitelná? (1995), Hotel Svět (1997) a Genius Loci 
(1999). ENVIROFILM v Banské Bystrici ocenil jeho filmy Mnoho hlasů (2002) 
a Myšlení vody (2004).

rok 1999
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Ing. František Urban

František Urban se narodil v roce 1937 v Olomouci. 
Po ukončení Lesnické fakulty Vysoké školy 
zemědělské v Praze v roce 1961 pracoval v Ústavu 
pro hospodářskou úpravu lesů ve Zvolenu, pobočka 
Hluboká nad Vltavou. V roce 1965 složil zkoušku 
pro odborné lesní hospodáře a dále pracoval v oblasti 
hospodářské úpravy lesů. V roce 1966 přešel do 
Krajského střediska státní památkové péče a ochrany 
přírody v Českých Budějovicích, kde měl na starosti 
problematiku týkající se maloplošných chráněných 
území a druhové ochrany rostlin a živočichů. V letech 
1967 – 1969 dálkově studoval odbornou biologii na 
Přírodovědecké fakultě UK v Praze, v letech 1971 až 
1973 absolvoval postgraduální studium na VLÚ VŠZ 

v Kostelci nad Černými Lesy. V letech 1990 – 1996 pracoval na Ministerstvu 
životního prostředí, kde vybudoval odbor ochrany přírody a významně se podílel na 
tvorbě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zasloužil se o přistoupení 
České republiky k několika mezinárodním úmluvám na ochranu přírody, o vyhlášení 
dvou národních parků a dalších chráněných území. V únoru 1996 přešel do Správy 
národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava. Od března 1999 do konce roku 
2002 byl zaměstnán v Agentuře ochrany přírody a krajiny v Praze.

Ing. Urban je činný i jako pedagog, je členem několika našich i zahraničních vě-
deckých a odborných společností. 

V roce 1993 byl zvolen v Ženevě členem prozatímního byra Úmluvy o ochraně bi-
odiverzity (CBD), v roce 1994 na 1. konferenci smluvních stran byl znovu zvolen a do 
2. konference v listopadu 1995 pracoval jako viceprezident. V lednu 1994 jej Generální shro-
máždění Světového svazu ochrany přírody (IUCN) v Buenos Aires vybralo jako člena Rady IUCN 
a v říjnu 1996 na 1. Světovém kongresu ochrany přírody v Montrealu byl v této funkci potvrzen. Na 
1. řádném zasedání Rady v dubnu 1997 byl zvolen viceprezidentem IUCN.

Cenu ministra životního prostředí 1999 získal za celoživotní 
vysoce profesionální činnost ve prospěch životního prostředí, 

zejména za osobní přístup při zakládání a formování 
Národního parku Šumava a za dlouhodobý přínos 

v mezinárodní spolupráci při ochraně životního prostředí.
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2000

V roce 2000 byl minist-
rem životního prostředí 
RNDr. Miloš Kužvart. 
Předání Ceny se us-
kutečnilo v Praze na 
Žofíně. 

Foto archiv MŽP 
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Ing. Ivan Dejmal

Ivan Dejmal se narodil roku 1946 v Ústí nad Labem. 
Po absolvování Střední zemědělské technické školy začal 
studovat agronomickou fakultu Vysoké školy zeměděl-
ské. Díky svému politickému přesvědčení a angažova-
nosti v letech 1968 a 1969 byl však ze studií těšně před 
ukončením vyloučen. Za své názory byl v totalitním 
režimu dvakrát vězněn. Pracoval v různých dělnických 
profesích.

Po listopadových událostech v roce 1989 vstoupil do 
oficiální politiky a v období od února 1990 do července 
1992 byl českým ministrem životního prostředí. V sou-
časnosti se zabývá projektovou činností v oblasti územní-
ho plánování a krajinářské tvorby.

Cenu ministra životního prostředí 2000 získal za celoživotní 
dílo a úsilí o prosazování zásad ochrany životního prostředí, 

ochrany přírody a krajiny i trvale udržitelného rozvoje.
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JUDr. Jan Dusík, MSc.

Jan Dusík se narodil roku 1975 v Plzni. Po absolvování 
Gymnázia T. G. Masaryka v Plzni vystudoval 
Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1993 až 
1998). V roce 2001 absolvoval rigorózní zkoušku s prací 
Implementace práva životního prostředí Evropských 
společenství do českého právního řádu – zkušenosti 
z pohledu judikatury Evropského soudního dvora. 
V letech 2001 až 2002 vystudoval jednoroční obor 
Změny a ochrana životního prostředí (Environmental 
Change and Management) na Univerzitě v Oxfordu 
a získal zde titul MSc. (Master of Science); jeho 
disertační práce se zabývala komunikační strategií před 
vstupem do EU v oblasti životního prostředí.

Od roku 1990 se zapojil do Hnutí Brontosaurus. V letech 1993 – 1995 působil jako 
mezinárodní koordinátor tohoto Hnutí a jako člen Rady Brontosaura ČR. V letech 1995 až 
1997 byl předsedou mezinárodní federace environmentálních organizací mládeže Youth 
and Environment Europe (YEE) a členem Poradní skupiny středo- a východoevropského 
programu Světové unie ochrany přírody (IUCN). V roce 1994 se stal spoluzakladatelem 
občanského sdružení Ekologický právní servis, které se zaměřuje na poradenství občanům 
a neziskovým organizacím v právu životního prostředí. Do roku 1997 byl jeho předsedou.

Problematice přibližování se České republiky Evropské unii v oblasti životního pro-
středí se Jan Dusík věnuje od konce roku 1997. Podílel se na zpracování studie Světové 
banky Pre-accession Planning in Water Sector v letech 1997 – 1998 a zabýval se posuzo-
váním shody legislativy ČR s evropským právem.

V dubnu 1998 nastoupil na Ministerstvo životního prostředí do odboru zahraničních 
vztahů. Postupně působil jako referent, zástupce ředitele odboru evropské integrace a zá-
stupce zmocněnce ministra životního prostředí pro přijetí do Evropské unie (1999 – 2001), 
ředitel odboru evropské integrace (2001 – 2003) a v roce 2002 byl pověřen řízením sekce 
zahraničních vazeb. Od července 2003 pracoval v Evropské komisi, v jednotce právní im-
plementace a prosazování v Generálním ředitelství pro životní prostředí byl zodpovědný 
za kontrolu naplňování evropských předpisů v pěti nových členských státech Evropské 
unie, včetně České republiky. V roce 2004 se vrátil na MŽP na funkci ředitele odboru.

Připravil rovněž několik publikací a řadu článků týkajících se vstupu České republiky do 
Evropské unie a ochrany životního prostředí a evropského práva životního prostředí.

Cenu ministra životního prostředí 2000 získal za komplexní 
a zodpovědný přístup k problematice přibližování se České 

republiky k Evropské unii v oblasti životního prostředí.

rok 2000
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Drahomíra Fajtlová

Drahomíra Fajtlová se narodila roku 1927 
v Praze. Dětství prožila na Podkarpatské Rusi 
a v roce 1939 se vrátila s rodinou do Čech. Po 
válce se usadila v oblasti Krkonoš. Roku 1970 
její vztah k těmto nejvyšším českým horám 
vyústil v povolání. Jako provozářka se starala 
o několik chat na hřebenech Krkonoš. Politicky 
sympatizovala s myšlenkami Charty 77 a ve 
své chalupě v Malé Úpě pomáhala organizovat 
setkání jejích signatářů a svých přátel a také 
akce Polsko-české solidarity.

V osmdesátých letech jako členka Hnutí 
Brontosaurus protestovala proti výstavbě hotelu 
na Sněžce a organizovala petice proti stavbě la-
novky na Sněžku. Za své názory a postoje byla 

roku 1983 uvězněna. V roce 1990 jako mluvčí Polsko-české solidarity organizovala 
setkání V. Havla a L. Walesy i další společné akce. Prosazovala ochranu Krkonoš 
a drobnou konkrétní prací pomáhala přírodě.

Cenu ministra životního prostředí 2000 získala za obranu 
Krkonoš a za boj o demokracii.
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Nadace Face

Projekt Nadace Face 
byl zahájen v roce 1992. 
Jeho cílem je snaha 
řešit situaci vzniklou na 
počátku 70. let, kdy se 
začaly objevovat první 
odumírající smrkové 
porosty v důsledku půso-
bení imisí.

Do roku 2000 se 
uskutečnily dva tzv. 
operační plány – v letech 
1992 – 1994 a v letech 
1995 – 1997. Třetí ope-
rační plán 1998 – 2000 

také skončil. Smlouva na tři roky zajišťovala možnost čerpat finanční prostředky pro 
zalesnění až 800 hektarů lesa ročně. Celkově bylo s finanční podporou nadace Face 
zalesněno v letech 1992 – 1999 v lesním hospodářství Harrachov 1447 ha, v lesním 
hospodářství Vrchlabí 1956 ha, v lesním hospodářství Horní Maršov 1253 ha, v les-
ním hospodářství KRNAP 4657 ha. V roce 2000 mělo být obnoveno cca 570 hektarů 
lesa. Za celkovou dobu trvání projektu se jedná o obnovu více než 5220 hektarů lesa.

Celkové množství vložených finančních prostředků nadací Face do konce roku 
1999 bylo 350 miliónů Kč. Nadace Face v souvislosti s obnovou porostů výrazně 
finančně podporovala i oblasti bezprostředně související – zavádění nových technolo-
gií, výzkumné aktivity, získávání praktických zkušeností během studijně-pracovních 
cest atd.

I přes blížící se konec projektu (31. 12. 2000) bylo konstatováno, že nadace 
Face za dobu své působnosti v Krkonoších vykonala práci, kterou nelze srovnávat 
s žádným jiným subjektem financujícím činnosti související s ochranou přírody jako 
celku.

Cenu ministra životního prostředí 2000 získala Nadace 
za ochranu přírody a krajiny a tvorbu životního prostředí 

Krkonoš.

rok 2000
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Ing. Jiří Hanzelka

Jiří Hanzelka se narodil v roce 1920 ve Štramberku. Po studiích na Vysoké 
škole obchodní v Praze se stal cestovatelem, spisovatelem a publicistou. Společně 
s Miroslavem Zikmundem uskutečnil v letech 1947 – 1950 cestu do Afriky a do 
Latinské Ameriky, v letech 1959 – 1964 do Asie a Oceánie.

Poznatky ze svých cest zpracovával v reportážích, knihách, přednáškách i celove-
černích a krátkometrážních filmech. Celkem bylo vydáno kolem 6,5 miliónů výtisků 
jejich knih a obrazových publikací ve 143 vydáních, které byly přeloženy do jedenácti 
jazyků. Spolu se svým partnerem na cestách Miroslavem Zikmundem napsali knihu 
Afrika snů a skutečnosti, S čs. vlajkou na Kilimandžáro, Přemožení pouště, Afrika 
kolem Tatry, Tam za řekou je Argentina, Přes Kordillery, Velké vody Iguazú, Za lov-
ci lebek, Mezi dvěma oceány, Obrácený půlměsíc, Kašmír – údolí u nebe, Turecko 
– minarety, fíky, popelky, Kurdistán – země povstání, legend a nadějí, Sýrie – od 
královny Zenóbie ke královně naftě, Tisíc a dvě noci, Světadíl pod Himalájem, Cejlon 
– ráj bez andělů, Zvláštní zpráva č. 4. Natočili čtyři celovečerní filmy – Z Maroka na 
Kilimandžáro, Od rovníku ke stolové hoře, Z Argentiny do Mexika, Je-li kde na světě 
ráj a 147 krátkometrážních TV filmů.

Za své zásluhy obdržel Řád republiky, čestné členství Mezinárodního afrického 
klubu ve Vídni, Zlatou plaketu ČSAV Za zásluhy o vědu a lidstvo, medaili Za zásluhy 
o Českou republiku.

Pro svoji aktivní podporu demokratizačních procesů koncem šedesátých let ne-
směl od roku 1970 publikovat, a proto některé knihy zůstaly v rukopise a byly vydány 
až po roce 1989. Nejznámější z nich Zvláštní zpráva č. 4, sepsaná v roce 1964 jako 
ekonomická a politická analýza poměrů v tehdejším Sovětském svazu, vyšla až v roce 
1990.

Jiří Hanzelka zemřel v Praze 15. února 2003.

Cenu ministra životního prostředí 2000 získal za celoživotní 
dílo a publikační činnost o životním prostředí.
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Ing. Miroslav Zikmund

Miroslav Zikmund se narodil v roce 1919 v Plzni. 
Po absolvování pražského Vysokého učení technického 
(VŠO), obor zahraniční obchod se stal cestovatelem, 
sběratelem a publicistou. Společně s Jiřím Hanzelkou 
uskutečnil v letech 1947 – 1950 cestu do Afriky a do 
Latinské Ameriky, v letech 1959 – 1964 do Asie a Oce-
ánie.

Poznatky ze svých cest zpracovával v reportážích, 
knihách, přednáškách i celovečerních a krátkometráž-
ních filmech. Celkem bylo vydáno kolem 6,5 miliónů 
výtisků jejich knih a obrazových publikací ve 143 vydá-
ních, které byly přeloženy do 11 jazyků. Spolu se svým 
partnerem na cestách Jiřím Hanzelkou napsali knihu 
Afrika snů a skutečnosti, S čs. vlajkou na Kilimandžáro, 

Přemožení pouště, Afrika kolem Tatry, Tam za řekou je Argentina, Přes Kordillery, 
Velké vody Iguazú, Za lovci lebek, Mezi dvěma oceány, Obrácený půlměsíc, Kašmír 
– údolí u nebe, Turecko – minarety, fíky, popelky, Kurdistán – země povstání, legend 
a nadějí, Sýrie – od královny Zenóbie ke královně naftě, Tisíc a dvě noci, Světadíl pod 
Himalájem, Cejlon – ráj bez andělů, Zvláštní zpráva č. 4. Natočili 4 celovečerní filmy 
– Z Maroka na Kilimandžáro, Od rovníku ke stolové hoře, Z Argentiny do Mexika, 
Je-li kde na světě ráj a 147 krátkometrážních TV filmů. Inženýr Zikmund navštívil 
v roce 1992 a 1994 Austrálii, kde natočil dokumentární film o skalních malbách Abo-
riginálů s názvem Poslední kontinent.

Za své zásluhy obdržel Řád republiky, čestné členství Mezinárodního afrického 
klubu ve Vídni, Zlatou plaketu ČSAV Za zásluhy o vědu a lidstvo, medaili Za zásluhy 
o Českou republiku. Je členem Penklubu, Obce spisovatelů a Syndikátu novinářů.

Pro svoji aktivní podporu demokratizačních procesů koncem šedesátých let 
nesměl od roku 1970 publikovat, a proto některé knihy zůstaly v rukopise a byly 
vydány až po roce 1989. Nejznámější z nich Zvláštní zpráva č. 4, sepsaná v roce 
1964 jako ekonomická a politická analýza poměrů v tehdejším Sovětském svazu, 
vyšla až v roce 1990.

Cenu ministra životního prostředí 2000 získal za 
celoživotní dílo a publikační činnost o životním prostředí.

rok 2000
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Jaroslav Hutka

Narodil se v roce 1947 v Olomouci. Studoval na 
Uměleckoprůmyslové škole v Praze a původně se 
chtěl stát malířem. Začal však skládat vlastní písně 
a od roku 1967 veřejně vystupoval. V roce 1969 již 
hrál na velkých scénách po České republice a jeho 
příznivci organizovali koncerty mimo oficiální 
strukturu. Byl výraznou osobností tehdejšího folku, 
který propojil s moravskou lidovou tradicí. Založil 
sdružení Šafrán, psal písně, poezii, upravil na 200 
moravských lidových písní.

V roce 1977 podepsal Chartu 77 a v roce 1978 
byl Státní bezpečností přinucen k emigraci. Po ná-
vratu z holandského exilu v listopadu 1989 začal 
znovu koncertovat. V roce 2000 připravoval vlastní 
edice. Je autorem řady básní, několika novel a množ-

ství fejetonů, které publikoval v denním tisku.

Cenu ministra životního prostředí 2000 získal za svůj vztah 
k životnímu prostředí a za celoživotní obranu demokracie 

a zásadovosti.
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Prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc.

Rudolf Zahradník se narodil v roce 1928 v Bra-
tislavě. Po absolvování Vysoké školy chemickotech-
nologické v roce 1952 v Praze zde získal roku 1956 
hodnost CSc. a v roce 1968 obhájil hodnost DrSc. 
Po léta vedl oddělení aplikované kvantové chemie 
a později teorie chemické reaktivity v Heyrovského 
ústavu fyzikální chemie a elektrochemie ČSAV. 
V červnu 1990 byl jmenován ředitelem tohoto ústa-
vu a funkci zastával až do svého zvolení předsedou 
Akademie věd ČR v únoru 1993.

V letech 1965 až 1990 byl po několik období hos-
tujícím profesorem na dvanácti univerzitách v Evro-
pě, USA a Japonsku. Je čestným členem Švýcarské 
chemické společnosti a Chemické společnosti bývalé 
NDR. Je členem Mezinárodní akademie kvantových 

věd, Světové asociace teoretických organických chemiků, Evropské akademie umění, 
věd a literatury, Evropské akademie pro záležitosti životního prostředí, Inženýrské 
akademie ČR, Evropské akademie věd a umění. Profesoru Zahradníkovi byly udě-
leny čestné doktoráty na univerzitách v Georgetownu (USA), v Drážďanech, v Par-
dubicích, na Univerzitě Karlově, na Clarksonově univerzitě (USA). Je zahraničním 
členem Chorvatské akademie věd a umění. Obdržel zlatou plaketu J. Heyrovského 
ČSAV za zásluhy v chemických vědách, medaili Slovenského vysokého učení tech-
nického, zlatou medaili SAV za chemii a další ocenění doma i v zahraničí. V letech 
1994 – 1997 byl předsedou Učené společnosti České republiky, na jejímž založení se 
spolupodílel. Za zásluhy o rozvoj vědy a společnosti mu bylo v roce 1998 propůjčeno 
státní vyznamenání ČR „Za zásluhy“. V roce 1999 mu Rakouská republika udělila 
Rakouský čestný kříž I. třídy za vědu a kulturu. V roce 1999 získal členství v GDCh 
(Gesellschaft Deutscher Chemiker). Za přínos do oblasti humanitní a kulturní mu pa-
pež Jan Pavel II. věnoval v prosinci 1999 vyznamenání „Pro Ecclesia et Pontifice“. 

Profesor Zahradník je autorem a spoluautorem 350 odborných publikací, řady 
skript a devíti knih.

Cenu ministra životního prostředí 2000 získal za ochranu 
životního prostředí, propagaci vzdělání a podporu 

slušnosti.

rok 2000
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rok1994-2004

1999 - Prof. MUDr. Vl. Bencko 
DrSc. a ministr Dr. M. Kužvart

2000 – Drahomíra Fajtlová

2000 – Prof. Ing. R. Zahradník, DrSc.
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rok1994-2004

2001

V roce 2001 byl minist-
rem životního prostředí 
RNDr. Miloš Kužvart. 
Předání Ceny se 
uskutečnilo v Praze 
v Obecním domě. 

Foto archiv MŽP
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RNDr. Petr Albrecht

Narodil se v roce 1961 v Čáslavi. Po absolvování gymnázia v Prostějově vystu-
doval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor biofyzika 
a chemická fyzika. V roce 1987 obhájil titul doktora přírodních věd.

Doktor Petr Albrecht byl zaměstnán v letech 1985 – 1989 jako výzkumný pra-
covník oddělení fyziologie rostlin Výzkumného a zkušebního ústavu zemědělského 
v Olomouci. Od roku 1989 do 1991 pracoval jako pedagog v přírodovědném oddělení 
Městského domu dětí a mládeže v Prostějově, v letech 1991 – 1996 jako pracovník 
oddělení ochrany přírody na referátu životního prostředí Okresního úřadu v Prostě-
jově. Jeho zásluhou bylo na okrese Prostějov zřízeno několik nových maloplošných 
chráněných území. Od 1. 11. 1996 byl zaměstnán jako botanik u Správy chráněných 
krajinných oblastí České republiky, na pracovišti CHKO Litovelské Pomoraví.

Velmi aktivně působil v Českém svazu ochránců přírody. Byl vůdčí osobností 
Svazu na Prostějovsku a představitelem regionálního centra ČSOP pro Olomoucký 
kraj. Od roku 1997 byl členem Ústřední výkonné rady ČSOP a zástupcem Svazu 
v mezinárodní organizaci EUROSITE.

Byl aktivním a významným členem České botanické společnosti a členem zastu-
pitelstva města Prostějova.

Dne 11. listopadu 2001 tragicky zahynul.

Cenu ministra životního prostředí 2001 získal za mimořádné 
a dlouhodobé aktivity v oblasti životního prostředí.
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PhDr. Vladislava Hamplová

Pochází z Ostravska, kde se v roce 1949 narodila. Dětství i školní léta prožila 
v Radvanicích u Ostravy. Ze sociálních důvodů nemohla pokračovat v dalším studiu, 
ale nastoupila do zaměstnání. Univerzitní studia absolvovala a úspěšně zakončila 
v roce 1986. Pak pracovala jako krajská inspektorka památkové péče a ochrany pří-
rody až do roku 1989. Protože se dostala do sporu s politikou vládnoucí strany, byl 
jí úsek ochrany přírody odebrán. Pak nastoupila do školství a působila na základní 
a později střední škole. Zároveň působila ve vzdělávacím centru Ostrava, v metodic-
kém týmu MŠ ČR a na doporučení Ústavu pro rozvoj školství také v pedagogické 
sekci Rady Evropy.

I při této činnosti uplatňovala své ekologické znalosti při výchově mládeže. Vztah 
k přírodě si neustále uchovávala. Přihlásila se do konkurzního řízení na vedoucí Sprá-
vy CHKO Poodří, ve kterém uspěla a od září 1997 pracovala až do roku 2003 jako 
vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Poodří.

Po celou dobu své činnosti se angažovala ve všech rozhodujících bojích o zá-
chranu přirozeného toku řeky Odry a jejích nivních ekosystémů. Výrazně se zasadila 
o vyhlášení CHKO Poodří. To byl důvod, proč byla za minulého režimu nakonec 
z ochrany přírody odvolána. Do CHKO Poodří se vrátila nejen na naléhání přátel, 
ale i z vlastní vůle, aby mohla pečovat o území, jehož ochraně věnovala značnou 
část svého života. Ani období po sametové revoluci nevytvořilo pro ochranu Poodří 
dostatečné záruky. Území CHKO Poodří je neustále ohrožováno různými zájmy 
a vyžaduje neustálou aktivní ochranu. Trvale udržitelná ochrana přírody a krajiny je 
možná jedině v těsné spolupráci s jejími obyvateli. To se stalo vlastně později i náplní 
dnešní Agendy 21. Proto věnovala velmi mnoho úsilí práci s obcemi a jejími starosty. 
V tomto směru dosáhla vynikajících úspěchů.

Cenu ministra životního prostředí 2001 získala za usilovnou 
práci, mimořádný výkon a úspěchy v ochraně přírody a za 

příkladné výsledky Správy CHKO Poodří.

rok 2001
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Pavel Křížek

Narodil se v roce 1969 ve Voticích v okrese Bene-
šov. Jako dítě z myslivecké rodiny se od dětství zajímal 
o přírodu a vytvářel si k ní každodenní praktický vztah. 
Ve školních letech se pravidelně úspěšně zúčastňoval 
biologických a přírodovědných soutěží a olympiád.

Vážné onemocnění mu zabránilo ve studiu. Po vyu-
čení v oboru truhlář pracoval v podniku Interiér Bystři-
ce. Poté, co se zdravotní stav Pavla Křížka zhoršil, byl 
uznán plně invalidním. Svému celoživotnímu hobby se 
začal věnovat naplno. Od roku 1990 se podílel na orga-
nizování hlídání hnízd rarohů velkých na západním Slo-
vensku proti jejich nelegálnímu vybírání. V roce 1992 
spoluzakládal základní článek ČSOP ve Voticích, od 
roku 1994 se stal prvním zaměstnancem Podblanického 

ekologického centra ČSOP ve Vlašimi, kde působil do konce roku 1997 ve funkci 
zástupce vedoucího a jako vedoucí Stanice pro zraněné živočichy. Projekt Ochrana 
ptáků před elektrickým vedením získal v roce 1996 ocenění za Ekologický projekt 
roku a v dalším roce byl oceněn v Budapešti nadací Environmental Partnership for 
Central Europe. V roce 1998 zakládá Pavel Křížek ve spolupráci s ornitology, mysliv-
ci a ochranáři novou organizaci Ochrana fauny v ČR, nezávislou na ČSOP.

V roce 2000 v rámci evropského panelu obdržel titul Ashoka, od stejnojmenné 
americké společnosti, která podporuje individuality a jejich sociální zázemí, spojený 
s tříletým osobním stipendiem.

Cenu ministra životního prostředí 2001 získal za soustavnou 
praktickou práci při ochraně dravců a sov.
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JUDr. Svatomír Mlčoch

Narodil se v roce 1955 v Novém Jičíně na severní 
Moravě. V roce 1978 absolvoval Právnickou fakultu 
Univerzity Karlovy a poté specializační postgraduální 
studium v oblasti „Tvorby a ochrany životního pro-
středí“ při Ústavu aplikované ekologie a ekotechniky 
a směr „Ochrana památek“ na Filozofické fakultě Uni-
verzity Karlovy.

V letech 1980 až 1989 působil Dr. Mlčoch jako 
právník v oblasti státní ochrany přírody a památkové 
péče a v ochraně přírody na severní Moravě a v jižních 
Čechách. Po vzniku ministerstva životního prostředí 
1. ledna 1990 zde pracoval v různých funkcích (v obdo-
bí 1991 – 1993 jako náměstek ministra pro legislativu 
a ekologickou politiku).

Doktor Mlčoch se podílel na spoluautorství návrhů několika zákonů na ochranu 
životního prostředí přijatých v letech 1990 až 1993, publikoval tři desítky odborných 
článků, v oblasti životního prostředí zpracoval různé odborné studie (například 
o právních aspektech odpovědnosti za škody na životním prostředí, právních aspek-
tech šetrného hospodaření v krajině apod.).

Od roku 1994 působil jako odborný právní poradce na otázky ochrany životního 
prostředí. Vlastní licenci advokáta, je členem Legislativní rady vlády, předsedou Ji-
hočeského sdružení ochránců přírody a členem rozkladové komise ministra životního 
prostředí.

Cenu ministra životního prostředí 2001 získal za dlouholetou 
práci v oblasti environmentálního práva.

rok 2001
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Ing. Alexandra Orlíková, CSc.

Narodila se v roce 1959 v Ostravě. Po absolvování 
gymnázia vystudovala Hornicko-geologickou fakultu na 
Vysoké škole báňské v Ostravě, kde v roce 1982 obhájila 
diplomovou práci v oblasti problematiky odpadních vod. 
V roce 1986 získala vědeckou hodnost kandidátky věd. Od 
ukončení studia až do roku 1992 pracovala v Ústavu geo-
logie a geotechniky v Praze (později přetvořeném na Ústav 
geotechniky ČSAV). Výzkumný tým, jehož byla členkou, 
se zabýval především problematikou netradičních metod 
zpracování odpadních vod a novými možnostmi úpravy 
pitné vody.

Alexandra Orlíková nastoupila na Ministerstvo životního prostředí v červnu 
1992. V sekci politiky životního prostředí se věnovala problematice projektů na 
zlepšení stavu životního prostředí, financovaných z fondů Evropské unie. Postupně 
byla jmenována vedoucí oddělení projektů Phare, v září 1996 se stala ředitelkou od-
boru zahraničních vztahů. Díky její iniciativě a osobnímu nasazení se během jejího 
působení v resortu životního prostředí podařilo získat pro Českou republiku značný 
objem finančních prostředků na investiční a neinvestiční projekty z fondů Evropské 
unie i členských zemí EU (zvláště SRN, Dánsko, Nizozemí). Byla jedním z vedou-
cích pracovníků MŽP, kteří stáli při zahájení nové etapy vyjednávání s Evropskou 
unií o členství ČR v EU. V říjnu 1998 byla pověřena vedením nově vytvořené sekce 
zahraničních vazeb, zastřešující veškeré mezinárodní aktivity resortu životního pro-
středí, zvláště ve vztahu k Evropské unii, mezinárodním environmentálním smlou-
vám a organizacím. Během působení v těchto funkcích si získala pověst vysoce 
kvalifikované odbornice a vedoucí pracovnice uznávané nejen v České republice, ale 
i v zahraničí.

V dubnu 1999 se jejím novým pracovním působištěm stalo Regionální středisko 
životního prostředí pro země střední a východní Evropy se sídlem v maďarském 
Szentendre, kde zastávala funkce vedoucí specialistky pro environmentální projekty 
a poté vedoucí sekce místních iniciativ.

Dne 10. ledna 2001 zemřela po dlouhé těžké nemoci.

Cenu ministra životního prostředí 2001 získala za celoživotní 
práci ve prospěch životního prostředí České republiky a za 

úsilí a výrazný posun ve vyjednávání s Evropskou unií.
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Ludmila Rakušanová

Narodila se v roce 1947 v Českých Budějovicích. V roce 
1968 během studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze emigrovala do Německa. Žila v Mnichově, kde stu-
dovala němčinu a slavistiku na Univerzitě L. Maxmiliána. 
Pracovala jako překladatelka a žurnalistka pro německá nakla-
datelství a exilová periodika. Od roku 1978 do roku 1994 byla 
redaktorkou Rádia Svobodná Evropa. 

Od roku 1995 působí jako volná novinářka a korespon-
dentka ze střední Evropy pro bavorské vydavatelství PNP 
a pro švýcarský list Finanz und Wirtschaft. Pravidelně spo-
lupracuje s vydavatelstvím Vltava-Labe-Press a s Českým 

rozhlasem. Pro Českou televizi natočila společně s Jiřím Krejčíkem ml. přes dvacet 
dokumentárních filmů. S Ministerstvem zahraničí a se zastoupením Evropské dele-
gace v Praze realizovala v uplynulých dvou letech tři evropské projekty pro regionální 
stanice Českého rozhlasu. Je členkou Německého svazu žurnalistů a Asociace evrop-
ských novinářů.

V roce 1997 vydala knihu „Václav a Dagmar Havlovi“. V roce 1999 vyšla tato 
kniha v přepracované verzi v německém nakladatelství Langen Müller. 

V roce 1994 se za svůj příspěvek k vytváření občanské společnosti stala českou 
laureátkou ceny EU „Ženy pro Evropu“. V roce 1997 získala Cenu česko-německého 
porozumění. V letech 1998 – 1999 byla členkou Koordinační rady česko-německého 
diskusního fóra. 

Cenu ministra životního prostředí 2001 obdržela za 
systematickou práci v oblasti informování veřejnosti 

o problematice životního prostředí. 

rok 2001
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PaedDr. Martin Slunečko

Narodil se v roce 1952 v Praze, vystudoval obor eto-
pedie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, 
poté pracoval v ČSAV a v České televizi jako redaktor. 
V roce 1992 založil vlastní produkční společnost NIKÉ 
TV production a v roce 1995 absolvoval dvouměsíční stáž 
na fakultě žurnalistiky University of Syracuse ve Spoje-
ných státech.

Je autorem řady dokumentů o osobnostech, které si 
zvolily netradiční životní pouť ve spolupráci s Českou 
televizí vytvořil středometrážní dokumenty o profesoru 
Erazimu Kohákovi, Květě Fialové, Miloši Formanovi, 
Miroslavu Ondříčkovi, Miroslavu Horníčkovi, malíři Jo-
sefu Jírovi, herci a lékaři Vladimíru Pucholtovi a dalších 

osobnostech. V ČT trvale připravuje nejstarší publicistický pořad v České televizi 
NEDEJ SE a je spoluautorem nového formátu České televize NA VĚTVI. Pro Čes-
kou televizi natáčel také národní přírodní rezervace a parky na ostrovech v Karibském 
moři a v Jižní Americe v Patagonii a Ohňové zemi.

Společně s washingtonským Centrem pro komunikaci, zdraví a životní prostředí 
a Českou televizí vytvořil pětidílný cyklus pořadů OSUD VE VLASTNÍCH RUKOU 
a desetidílný zábavně osvětový cyklus o životním stylu ELIXÍR ŽIVOTA. V roce 
2002 produkoval desetidílný cyklus filmových dokumentů o drogové závislosti 
KDYŽ MUSÍŠ, TAK MUSÍŠ? a je autorem filmu ANDĚLÉ U KONCE S DECHEM, 
který se zaměřil na osudy lidí, kteří propadli drogám. Ve spolupráci s herci Miro-
slavem Vladykou a Petrem Vackem natočil dva cykly 13 dílných ekologických etud 
ABCD EKOLOGIE aneb ŽIVOTABUDIČ, které otevřely prostor pro zábavnou for-
mu osvěty v oblasti ekologie všedního dne.

V letech 2002 a 2003 vytvořil dokument SVĚT MAGICKÝCH VĚŽÍ v české 
a anglické verzi, který se stal součástí přihlášky skalních měst Českého ráje do sezna-
mu světového dědictví UNESCO. Filmy Martina Slunečka byly několikrát oceněny 
na EKOFILMU a na festivalu TSTTT v Uherském Hradišti.

Cenu ministra životního prostředí 2001 získal za soustavnou 
iniciativní propagaci ekologických myšlenek, zejména 

prostřednictvím filmové tvorby. 
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Pavel Šremer

Narodil se v roce 1946 v Benešově u Prahy. V ro-
ce 1968 ukončil studia na přírodovědecké fakultě UK 
v Praze. Práci na aspirantuře, kterou začal v Mikrobiolo-
gickém ústavu ČSAV, přerušila angažovaná činnost proti 
okupaci Československa a jeho uvěznění. Poté pracoval 
jako dělník, později jako laborant. Soukromě se věnoval 
floristickému výzkumu a ochraně přírody Podblanicka, 
publikování souhrnných výsledků však bylo zabráněno 
díky jeho podpisu Charty 77. Úspěšná byla pouze reali-
zace jeho návrhu klidové oblasti Džbány na Voticku.

Po přestěhování do Bratislavy pracoval Pavel Šremer 
ve Výzkumném ústavu drůbežářského průmyslu, odtud 
byl také propuštěn díky signatářství Charty 77, podobně 

i z laboratoře čistoty vod Povodí Dunaje. Na Slovensku začal Pavel Šremer působit jako 
dobrovolný ochránce přírody. Byl rovněž průkopníkem spolupráce s rakouskými, maďar-
skými a ukrajinskými ochránci přírody. Jako člen Českého svazu ochránců přírody (před-
tím i TISu) zprostředkovával spolupráci mezi bratislavskými a českými ochránci přírody. 

V listopadu 1989 se Pavel Šremer zúčastnil založení strany zelených na Sloven-
sku a první rok zde působil jako její místopředseda. Do června 1990 byl poslancem 
ve Federálním shromáždění a členem výboru pro životní prostředí. Zároveň pracoval 
jako profesionální pracovník Slovenského svazu ochránců přírody a krajiny. Na pod-
zim 1990 působil v kanceláři prezidenta Havla jako jeho ekologický poradce a rovněž 
ve Federálním výboru životního prostředí, pracoval jako poradce, posléze náměstek 
ministra Vavrouška. Po zrušení Federálního výboru v létě 1992 absolvoval stáž 
v USA a začal pracovat jako programový ředitel v Amerických mírových sborech, 
vládní agentuře USA, která vysílala dobrovolníky-vysokoškoláky na pomoc České 
republice, kde působil až do ukončení projektu v roce 1997. Od roku 1997 působí 
Pavel Šremer na České inspekci životního prostředí.

Na podzim 1992 patřil k zakládajícím členům Společnosti pro trvale udržitelný 
život (STUŽ) a od roku 1997 byl jejím předsedou. Dále je členem poradních orgánů 
několika nevládních organizací (sdružení Tereza), v hodnotících výborech (Regionál-
ní environmentální centrum v ČR), předsedal porotě pro udílení mírových cen nadace 
Sasakawa za nejlepší projekty nevládních ekologických organizací v ČR.

Cenu ministra životního prostředí 2001 získal za mimořádné 
a dlouhodobé aktivity v oblasti životního prostředí. 

rok 2001



74

Cena ministra  životního prostředí

75

rok1994-2004

Jiří Šťástka

Narodil se v roce 1958 v Příbrami. Po ukončení zá-
kladní školy se vyučil truhlářem a pracoval jako technik 
u Pražské stavební obnovy na rekonstrukci památek 
a obnově bytového fondu. Večerně vystudoval Střední 
průmyslovou školu stavební v Praze, kde v roce 1980 
maturoval. Od roku 1986 pracoval jako technik v truh-
lářské výrobě u Drobné provozovny v Praze. V roce 
1990 začal soukromě podnikat v oboru truhlářství. V ro-
ce 1990 byl zvolen do funkce starosty v obci Chotilsko.

Jiří Šťástka žil od svého narození v obci Mokrsko 
pod Veselým vrchem, který je známý svou zásobou 
zlata, odhadovanou až na 80 tun. Má velmi rád krajinu 
Středního Povltaví, a proto začal organizovat protesty 
proti obnovení průzkumů a případné těžbě zlata v této 

lokalitě. Stmelil občany z okolních obcí a všechny, kterým není osud krásné krajiny 
kolem středního toku Vltavy lhostejný a společně s nimi upozorňoval na nesmyslnost 
těžby v hustě osídlené oblasti, která navíc slouží k rekreačním účelům.

Spolu s občany z dalších míst ohrožených těžbou zlata v České republice založil 
v roce 1996 sdružení „Čechy nad zlato“, kde se konzultují problémy z jednotlivých 
lokalit. Pracoval a pracuje v různých funkcích se snahou pomoci i ostatním a zacho-
vat pro naše potomky krásy české krajiny.

Cenu ministra životního prostředí 2001 získal za zásluhy 
o zachování území Mokrska.
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rok1994-2004

2002

V roce 2002 byl minist-
rem životního prostředí 
RNDr. Libor Ambrozek. 
Předání Ceny se usku-
tečnilo v Národním 
muzeu v Praze. 

Foto archiv MŽP
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Mgr. Hana Korvasová

Narodila se v roce 1960 v Boskovicích. Po maturitě na 
gymnáziu v roce 1979 nastoupila na Přírodovědeckou fakultu 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, kterou dokončila 
v roce 1984. Poté nastoupila jako pedagožka do Domu dětí 
a mládeže v Brně-Starém Lískovci. Během své mateřské dovo-
lené v období 1987 – 1991 se zabývala přípravnými pracemi pro 
vznik Domu ekologické výchovy Lipka, kde od roku 1991 působí 
jako pedagožka. V letech 1996 – 2001 byla ředitelkou Rezekvítku 
– sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody a v Lipce 

pracovala externě, od roku 2001 je opět v Domě ekologické výchovy Lipka, kde se v roce 
2002 stala ředitelkou.

Práci s dětmi v oblasti ochrany přírody a ekologické výchovy se Mgr. Korvasová 
systematicky věnovala od roku 1975, kdy vedla až do roku 1995 různé přírodovědné 
a ochranářské zájmové kroužky. Iniciovala a řídila Tvůrčí centrum Rezekvítku. Vě-
novala se řízení programu Ochrana přírody – management maloplošných chráněných 
území v Brně, a zpracování řady inventarizačních průzkumů a plánů péče (ve spolu-
práci s Magistrátem města Brna). K dalším jejím činnostem patří organizace patnácti 
Letních škol Rezekvítku pro vedoucí dětských organizací a pro učitele, spolupráce 
se zahraničními organizacemi Field Studies Council (Velká Británie), Milieukontakt 
(Nizozemí), realizace studijních cest pro pedagogy do britských středisek ekologické 
výchovy, realizace sedmi ročníků celostátního Veletrhu ekologických výukových pro-
gramů, doprovodných seminářů v rámci festivalu amatérských filmů Týká se to také 
tebe v Uherském Hradišti věnovaných praktické ekologické výchově.

V letech 2000 – 2001 byla magistra Korvasová členkou Republikového výboru 
pro děti, mládež a rodinu při Úřadu vlády ČR, od roku 2000 je členkou výkonného 
výboru Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, je členkou Řídícího výboru 
otevřeného programu Pavučiny a ČSOP Národní síť středisek ekologické výchovy, od 
roku 2002 zastupuje Jihomoravský kraj ve Stálé konferenci asociací ve vzdělávání, je 
spoluzakladatelkou ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády.

Z publikačních prací můžeme jmenovat například soubor ekoher Hrajeme si na příro-
du (spol. Máchal), Nápady pro mrňata a škvrňata (spol. Burešová), Povídání o konikleco-
vé zahrádce na Kamenném vrchu, zasloužila se o vznik 30 metodických a odborných pu-
blikací, přírodovědný vzdělávací software pro školy, metodických vidoesnímků pro školy, 
sady originálních metodických pomůcek Krabice pro výuku přírodovědy ve školách.

Cenu ministra životního prostředí 2002 získala společně 
s Ing. Alešem Máchalem za nasazení, s nímž se po léta 

úspěšně věnuje ekologické výchově a osvětě.
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Ing. Aleš Máchal

Narodil se v roce 1952 v Brně. Po ukončení provozně 
ekonomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně (1975) 
absolvoval v roce 1986 postgraduální studium Ochrana a tvorba 
životního prostředí na Agronomické fakultě VŠZ v Brně a v ro-
ce 1992 doplňující pedagogické studium na Ústavu inženýrské 
pedagogiky téže školy.

V letech 1975 – 1987 zastával různé ekonomické profese v ze-
mědělském stavebnictví a zároveň se soustavně zabýval dobrovol-
nou ochranou přírody. Od roku 1987 pracoval v Krajském středisku 

státní památkové péče a ochrany přírody, po listopadu 1989 byl na tomto pracovišti zvolen 
do funkce náměstka ředitele pro ochranu přírody. V roce 1991 se Ing. Máchal stal prvním 
ředitelem Lipky – Domu ekologické výchovy v Brně, kde od roku 2002 zastává funkci zá-
stupce ředitelky. Nadále pracuje také jako externí učitel Pedagogické fakulty MU v Brně 
a Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci.

Ochraně přírody a ekologické výchově mladé generace se Aleš Máchal věnuje celý 
život. V letech 1968 – 1995 jako vedoucí junáckých a pionýrských oddílů, přírodověd-
ných a ochranářských zájmových kroužků, v období 1982 – 2001 vedl a spoluorganizoval 
patnáct ročníků Letních škol ochrany přírody pro začínající vedoucí zájmových kroužků 
a oddílů, je spoluzakladatelem Rezekvítku – Sdružení pro ekologickou výchovu a ochra-
nu přírody (1991). Jako lektor a spoluorganizátor se podílel na realizaci sedmi ročníků 
celostátního Veletrhu ekologických výukových programů a na doprovodných ekovýchov-
ných seminářích v rámci festivalu TSTTT v Uherském Hradišti. Je rovněž konzultantem 
pro začínající ekopedagogické pracovníky středisek ekologické výchovy. V letech 1996 
až 1999 pracoval A. Máchal jako člen výboru Pavučiny - sdružení středisek ekologické 
výchovy v ČR, od roku 1999 je členem redakční rady časopisu Sedmá generace, v roce 
2000 se stal spoluzakladatelem ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády, v letech 2001 – 2002 
koordinátorem a zpracovatelem Koncepce EVVO Jihomoravského kraje. 

K jeho publikační činnosti patří soubor her s ekologickou tematikou Hrajeme si 
na přírodu (společně s H. Korvasovou), Špetka dobromysli – kapitoly z praktické 
ekologické výchovy, Malý ekologický a environmentální slovníček (Brno, Re-
zekvítek 1997, Máchal a kol.), rozšířené vydání příručky Desatero domácí ekologie 
(společně s M.Vlašínem a D. Smolíkovou), metodická příručka pro začínající učitele 
základních škol a pedagogické pracovníky středisek ekologické výchovy Průvodce 
praktickou ekologickou výchovou a další.

Cenu ministra životního prostředí 2002 získal společně 
s Mgr. Hanou Korvasovou za nasazení, s nímž se po léta 

úspěšně věnuje ekologické výchově a osvětě.

rok 2002
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Ing. Igor Míchal, CSc.

Narodil se v roce 1932 v Brně. Po maturitě na gymnáziu se rozhodl pro studium 
na lesnické fakultě Vysoké školy zemědělské v Brně. Poté absolvoval postgraduální 
studia územního plánování na stavební fakultě ČVÚT. Vědeckou hodnost kandidáta 
věd získal v roce 1968 na brněnské Vysoké škole zemědělské. Po studiích nastoupil 
do podniku Lesoprojekt ve Zvolenu, později se přestěhoval do Prahy a nastoupil na 
ústředí Lesoprojektu v Brandýse nad Labem. Po čtyřech letech se stal zaměstnancem 
Státního ústavu pro pozemní plánování (TERPLAN) v Praze. Pracoval ve skupině, 
která měla na starosti přírodní podmínky a životní prostředí, po čase se stal jejím 
vedoucím. Po roce 1989, již v invalidním důchodu, pomáhal při práci ve Federálním 
výboru pro životní prostředí tehdejšímu ministru Vavrouškovi, především s přípravou 
první evropské porady ministrů životního prostředí na Dobříši.

Již od sedmdesátých let se inženýr Míchal zapojil do rozvíjející se teorie ekologické 
stability a ekologických sítí, úzce spolupracoval s odborníky na ochranu přírody, zasloužil 
se o začlenění institutu významného krajinného prvku a územních systémů ekologické 
stability do moderního zákona o ochraně přírody a krajiny. Jeho dalšími pracovními okru-
hy byla péče o chráněná území, ochrana krajinného rázu a etika životního prostředí. 

Jako uznávaný expert byl také často zapojován do mnoha odborných komisí jako je 
Národní lesnický komitét, vědecká rada Krkonošského národního parku, oponentní rada 
Ministerstva životního prostředí pro ÚSES, autorizační komise České komory architektů. 
Ještě v červenci 2002 byl radou AV ČR jmenován členem Komise životního prostředí 
AVČR. Aktivně se podílel i na činnosti nevládních organizací, například ČSOP a STUŽ. 

Byl externím vysokoškolským pedagogem, přednášel na mezinárodních i národ-
ních konferencích a seminářích, napsal stovky odborných a vědeckých prací. Ceněné 
jsou především publikace metodického a encyklopedického charakteru. Příručka 
o ochraně krajinného rázu vyšla již po jeho smrti.

Za svou práci získal také oficiální uznání mj. Zlatou medaili Mendelovy zeměděl-
ské a lesnické univerzity v Brně, Cenu časopisu NIKA a Cenu Josefa Vavrouška, udě-
lovanou Chartou 77 za odborně fundované a lidsky statečné celoživotní prosazování 
odpovědnějšího vztahu člověka k přírodě.

Dne 4. srpna 2002 zemřel po dlouhé a těžké nemoci.

Cenu ministra životního prostředí 2002 získal  za celoživotní 
a svým významem klíčovou práci v oblasti ochrany 

a poznání živé přírody.
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Ing. Petr Pelikán

Narodil se v roce 1956 v Plzni. Po maturitě v roce 
1975 na Střední zemědělské škole v Klatovech vystudo-
val provozně ekonomickou fakultu Vysoké školy země-
dělské v Českých Budějovicích, kterou ukončil v roce 
1980. Od roku 1985 studoval pedagogickou fakultu Vy-
soké školy zemědělské v Praze. Jako zootechnik v země-
dělské výrobě pracoval inženýr Pelikán až do roku 1990. 
Poté byl zvolen starostou Spáleného Poříčí a tuto funkci 
zastával až do roku 1994. Další dvě volební období do 
roku 2001 byl členem Městské rady ve Spáleném Poříčí 
a do roku 1998 také členem okresního shromáždění.

Inženýr Pelikán byl iniciátorem založení ZO Českého 
svazu ochránců přírody ve Spáleném Poříčí, kde také o deset let později v roce 1995 
spoluzakládal Ekologické centrum ČSOP. Ve stejnou dobu přijal místo středoškolské-
ho učitele na Církevní střední odborné škole ve Spáleném Poříčí a v roce 1998 se stal 
i jejím ředitelem. Osobně se zasadil o to, aby se zde žáci od roku 1997 mohli věnovat 
i oboru ochrana přírody a životního prostředí.

Cenu ministra životního prostředí 2002 získal za svůj 
celoživotní přístup k ochraně životního prostředí ve sféře 

samosprávy, neziskového sektoru i ve školství a za výchovu 
mladé generace k hodnotám trvale udržitelného rozvoje.

rok 2002
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Prof. Ing. Dr. techn. Dalibor Povolný, DrSc.

Dalibor Povolný se narodil v roce 1924 v Třebíči. V roce 
1949 ukončil studia na agronomické fakultě Vysoké školy ze-
mědělské v Brně. V letech 1947 – 1953 byl asistentem v Ústavu 
užité entomologie při VŠZ v Brně, v letech 1953 – 1962 pra-
coval v Entomologickém (později Parazitologickém) ústavu 
ČSAV Praha, od roku 1962 do roku 1970 působil jako vedoucí 
katedry zoologie na Vysoké škole zemědělské a lesnické v Brně. 
Během tohoto působení byl v letech 1965 – 1969 profesorem 
a vedoucím Ústavu parazitologie na lékařské fakultě Nangra-
harské univerzity v Jalalabadu, prováděl rozsáhlou expediční 

a sběratelskou činnost v Asii a ve Středomoří. V roce 1976 byl z funkce vedoucího katedry 
odvolán a umístěn jako laborant na detašovaném pracovišti v Lednici na Moravě, v roce 1985 
dostal zákaz pedagogického působení a byl zařazen jako samostatný vědecký pracovník bez 
postgraduálních hodností opět na brněnské VŠZL, kde byl v roce 1988 nuceně penzionován. 
V letech 1990 – 1991 se na školu vrátil a působil zde jako prorektor. Nyní je emeritním profe-
sorem zoologie Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.

Profesor Povolný byl v letech 1944 – 1945 za okupace totálně nasazen, po 2. světové válce 
ihned vstoupil do KSČ, za své politické názory byl v roce 1968 vyloučen a zbaven vedení ústa-
vu, v procesu v letech 1975 – 1976 byl odsouzen na 10 let a v roce 1976 amnestován.

Jako reprezentant českých zoologů se profesor Povolný zúčastnil světových kongresů v Londý-
ně (1958), ve Washingtonu (1963) a v Moskvě (1968).  Absolvoval studijní a přednáškové pobyty 
v různých evropských metropolích, delší dobu pobýval v Londýně, ve Varšavě a v Kalifornii.

Za svou odbornou činnost získal v roce 1990 Cenu města Brna, v roce 1993 Cenu ministerstva 
školství za prioritní objevy zemědělských škůdců a za své celoživotní dílo (peněžní částku předal 
Mendelově universitě a založil tak studentskou nadaci). Je čestným členem mnoha domácích 
i zahraničních zoologických a entomologických společností, soudním znalcem v oboru forensní 
entomologie. Český astronom P. Pravec v roce 2003 po něm pojmenoval objevený asteroid.

Jeho odborné dílo tvoří na 200 lepidopterologických prací, více než 90 diptero-
logických prací a 13 prací o jiných skupinách živočichů. Kromě toho se po dlouhá 
desetiletí věnoval i popularizační činnosti v časopisech Věda a život, Vesmír, Živa, 
Chovatel a jiných. Mezi nejznámější a odbornou veřejností nejoceňovanější díla patří 
publikace Vřetenušky v zemi moravskoslezské (Brno, 1945), Mol řepný (Bratislava, 
1960), Katalog motýlů moravskoslezského regionu (Brno, 1993), Biogeografické 
členění ČR (Praha, 1996). Mnoho dalších prací vydal profesor Povolný v Německu, 
v Dánsku a v Americe.

Cenu ministra životního prostředí 2002 získal za celoživotní 
dílo odborné i popularizační v oblasti přírodních věd.
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Ing. Ivan Stříteský

Narodil se v roce 1956 v Prostějově. Po maturitě na gymnáziu 
Jiřího Wolkera v roce 1976 začal studovat Provozně ekonomickou 
fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně, kterou ukončil v roce 
1980. Následná postgraduální studia Ekologické aspekty ochrany 
životního prostředí dokončil v roce 1990 na Univerzitě Palackého 
v Olomouci.

Od počátku osmdesátých let se věnuje zpracovávání filmů a video-
pořadů s lesnickou, zemědělskou a přírodovědnou tématikou. V roce 
1992 založil organizaci SKYFILM – ekologické audiovizuální centrum 
v Prostějově, jehož vznik podpořily nevládní organizace Rezekvítek 

Brno a nadace Partnerství. 
Dosavadní dílo Ing. Stříteského čítá na 50 filmových dokumentů na téma mo-

ravská příroda a život místních obyvatel. Zabýval se i problematickými projekty, 
například osud Pálavy v souvislosti s výstavbou Novomlýnských nádrží sledoval 
a dokumentoval několikrát (1984 – Proměny pod horou Venušinou, 1987 – Chvála 
bláznovství, 1990 – Potopa, 1991 – Akce Špunt, 1998 – Revitalizace na jižní Moravě). 
Postupně svůj zájem rozšiřoval od dokumentů o jednotlivých ekosystémech k projektům 
určeným k ekologické výchově ve školách, projektům o krajinném plánování, ekologic-
kém zemědělství až po mapování daného území jako celku. Mezi jeho stěžejní díla patří 
programy Orchideje pro Brontosaura (1983), Proměny pod horou Venušinou (1984), In-
terpelace (1985), Jak se do lesa volá (1986), Chvála bláznovství (1987), Horenka Chabová 
(1988), Gazda (1989), Potopa (1990), Alternativní zemědělství, Morava (1991), Ohrožené 
dědictví (1992), Šance pro venkov (1993), Ekologická výchova, O šťastných pesimistech 
(1994), Napojme prameny, Lužní lesy nad soutokem (1995), Popelky naší krajiny (1996), 
Obnova mokřadů pod Pálavou (1997), Revitalizace na jižní Moravě, Komáří ráj (1998), 
Lidé pro krajinu, krajina pro lidi (1999), Za ozvěnami lesa (2000), L.V.A. viděti…. o pří-
rodě a lidech Lednicko – Valtického areálu (2000), Čehovická oáza (2001). Mnoho z jeho 
dokumentů získalo festivalové ocenění. Kromě TSTTT v Uherském Hradišti i oce-
nění na Etnofilmu v Rychnově nad Kněžnou. Další festivalové ceny získal inženýr 
Stříteský po roce 1990 i na Agrofilmu, Ekotopfilmu, Envirofilmu, Techfilmu.

Cenu ministra životního prostředí 2002 získal za filmovou 
tvorbu, která přispívá k informovanosti, ale zejména ke 

zvýšení ekologického povědomí a lásky k přírodě.

rok 2002
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rok1994-2004

RNDr. Lenka Šoltysová

Narodila se v roce 1963 v Pardubicích. Po ukončení 
oboru ochrana přírodního prostředí, botanika a ekologie 
v roce 1986 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Pa-
lackého v Olomouci začala pracovat v Okresním muzeu 
a galerii v Jičíně. Ve funkci botaničky a ekoložky praco-
vala v muzeu až do roku 2000. Hlavní náplní její práce 
byla samostatná odborná činnost na úseku ochrany přírody 
a krajiny daného regionu, přírodovědný a floristický vý-
zkum a zpracovávání odborné dokumentace. V roce 2000 
doktorka Šoltysová přešla na Správu CHKO Český ráj 
a stala se její vedoucí.

Během svých studií se začala od roku 1982 věnovat 
i práci v neziskovém sektoru v oblasti ochrany přírody a životního prostředí (ČSOP, 
Hnutí Brontosaurus, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Česká botanická 
společnost při AV ČR). Od roku 1986 pracovala jako konzervátor ochrany přírody, 
v současnosti jako Stráž ochrany přírody. Aktivně se podílela na vyhlášení sítě zvláště 
chráněných území na svém okrese a na zajištění péče o vybrané přírodní rezervace 
a přírodní památky.

Výsledkem floristického průzkumu doktorky Šoltysové je herbář Okresního 
muzea a galerie v Jičíně, který čítá 10 000 položek z okresu Jičín, Mladá Boleslav, 
Semily a Jablonec nad Nisou, dále realizace dlouhodobé expozice Příroda okresu 
Jičín a mnoha samostatných výstav.

Mezi další aktivity patří i řada projektů finančně podporovaných Ministerstvem 
životního prostředí, Ministerstvem kultury, The Foundation for a Civil Society (pro-
gram Democracy Network), Státním fondem životního prostředí a dalšími. Projekty 
se týkají ochrany kriticky ohrožených druhů rostlin a živočichů, záchrany jak jejich 
biotopů, tak i celé krajiny, obnovy druhově bohatých luk, budování naučných stezek 
a komunitní práce spojené s těmito projekty. V rámci projektu Zachraňme Český 
ráj – zachraňme Valdštejnskou loggii absolvovala doktorka Šoltysová měsíční stáž 
v USA na téma Podpora rozvoje měst a obcí pomocí ochrany památek. 

Cenu ministra životního prostředí 2002 získala za výjimečné 
osobní nasazení v ochraně přírodního a kulturního 

bohatství Českého ráje.
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rok1994-2004

2003

V roce 2003 byl minist-
rem životního prostředí 
RNDr. Libor Ambrozek. 
Předání Ceny se usku-
tečnilo ve Strahovském 
klášteře v Praze

Foto archiv MŽP
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Ing. Miroslav Janík

Narodil se v roce 1948 v Novém Jičíně. Po studiu 
Střední průmyslové školy ve Vsetíně absolvoval fakultu 
technologickou Vysokého učení technického v Brně 
a poté Pedagogickou fakultu v Ostravě. Kombinaci 
výchovy dětí a mládeže a ochrany přírody se věnoval 
od počátku své profesní dráhy. Pracoval jako vycho-
vatel a odborný učitel na Středním odborném učilišti 
zemědělském ve Valašských Kloboukách a jako vedoucí 
oddělení přírodovědy a estetiky tamního Domu dětí 
a mládeže. V letech 1975 až 1980 byl členem a předse-
dou Základní skupiny TISu – Svazu pro ochranu přírody 
ve Valašských Kloboukách, od roku 1980 se stává čle-
nem a předsedou ZO ČSOP KOSENKA, aktivně pracu-
je v orgánech ČSOP jako je Ústřední výkonná rada, ve 

výboru Stálé oborové komise ekologické výchovy Zlínského kraje, vede ekologickou 
poradnu. V letech 1991 až 1993 byl jako odborný pracovník pro ekologickou výchovu 
při Správě CHKO Bílé Karpaty, v roce 1993 se stal profesně vedoucím ekologické 
poradny Kosenka, poté i předsedou ZO ČSOP KOSENKA, iniciátorem místních a re-
gionálních environmentálních projektů na principech udržitelnosti komunitní spolu-
práce. V roce 1996 byl vybrán za člena mezinárodní asociace ASHOKA, v roce 2000 
se stal nositelem celosvazového vyznamenání Příroda děkuje, udělovaného ČSOP.

Cenu ministra životního prostředí 2003 získal za celoživotní 
přístup a obětavou práci, která svým významem výrazně 

přesahuje regionální rozměr v oblasti environmentální 
výchovy, vzdělávání a osvěty a poradenství a v oblasti péče 

o přírodu a krajinu.
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Jan Lukášek, plk.v.v.

Jan Lukášek se narodil v roce 1923 v Dúbravce 
– Bratislava. Po ukončení středoškolského vzdělání byl 
nasazen na práce do Německa, následně zatčen a odsou-
zen pro nabádání k sabotáži. Z vězení utekl a zapojil se 
do odbojové činnosti. Je válečným veteránem.

V roce 1945 nastoupil na vojenskou službu k para-
šutistům. 

Kromě své práce v armádě se zabýval dlouhá léta 
ochranou přírody a ekologickou výchovou mládeže. 
V letech 1982 – 1994 byl předsedou ZO ČSOP Apollo 
ve Štramberku. Od počátku 80. let se zabýval otázkou 
repatriace jasoně červenookého. Repatriace jasoně byla 
jedinečným úspěchem v celé Evropě a vyvolala zaslou-
žený zájem odborných kruhů. V letech 1999 – 2001 byl 

odborným garantem svazového programu ČSOP „Jasoň červenooký a ostatní ohrože-
ní motýli”. Za úspěch při repatriaci jasoně byl odměněn cenou Josefa Velka (1999) 
a cenou Jana Šmardy (2000), několikrát také získal pamětní medaili ČSOP a různé 
diplomy. Své zkušenosti předával mladým přírodovědcům, spolupracoval s univerzi-
tami. 

Cenu ministra životního prostředí 2003 získal za aktivity při 
ochraně biodiverzity, zejména pak za unikátní a úspěšný 

projekt Českého svazu ochránců přírody na záchranu 
populace jasoně červenookého, za environmentální 

výchovu a osvětu dětí, mládeže a veřejnosti.

rok 2003
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Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.

Bedřich Moldan se narodil v roce 1935 v Praze. Po 
absolvování Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze studoval analytickou chemii, získal 
titul RNDr. (1958), kandidát chemických věd (1964), 
docent UK v oboru geochemie (1992), profesor UK 
v oboru ochrana životního prostředí (1997), je ředitelem 
Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlo-
vy. V letech 1990 – 1991 byl ministrem životního pro-
středí, později zastával různé funkce v Parlamentu, na 
ministerstvech zahraničních věcí a životního prostředí 
a v nevládních organizacích. Dnes je poradcem ministra 
životního prostředí. Řídí řadu projektů zaměřených na 
problematiku trvale udržitelného rozvoje a je autorem 
několika stovek odborných, populárně-vědeckých 

a dalších publikací. V letech 1992 – 2000 byl generálním tajemníkem mezinárodního 
vědeckého výboru pro životní prostředí SCOPE v Paříži. V období 1993 – 2000 byl 
předsedou Správní rady Regionálního centra pro životní prostředí pro střední a vý-
chodní Evropu se sídlem v Szentendre (Maďarsko). V letech 1998 – 2001 byl členem 
Evropského konzultačního fora pro trvale udržitelný rozvoj v Bruselu. Od roku 1998 
byl členem delegace České republiky pro vyjednávání o přistoupení k EU, měl na 
starost kapitolu 22 „Životní prostředí“. V letech 2000 – 2001 byl zvolen předsedou 
Komise pro trvale udržitelný rozvoj OSN v New Yorku. V současné době je předse-
dou vědecké rady Evropské agentury životního prostředí v Kodani.

Cenu ministra životního prostředí 2003 získal za 
celoživotní práci pro životní prostředí v České 

republice, ale i v globálním měřítku. Za obdivuhodnou 
aktivitu, projevovanou v každodenní práci v české 

akademické, politické, ale také mezinárodní a světové 
environmentalistické obci.
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Národní síť zdravých měst ČR

V roce 1988 iniciovala OSN – Svě-
tová zdravotní organizace (WHO) me-
zinárodní projekt Zdravé město, ke kte-
rému přizvala nejvýznamnější evropské 
metropole. Za patnáct let trvání projektu 
v Evropě vzniklo 1300 Zdravých měst ve 
30 zemích. Základním cílem této aktivity 
je podpořit na úrovni měst, obcí i regionů 
praktickou realizaci mezinárodně uzná-
vaných hodnot: udržitelný rozvoj, zdraví 
a kvalitu života. Projekt proto v každé 
zúčastněné municipalitě zavádí místní 

Agendu 21 a jiné mezinárodní standardy. V rámci jednotlivých států se Zdravá města, 
obce i regiony sdružují do tzv. národních sítí, přičemž některé z nich (mezi nimi Národní 
síť zdravých měst ČR) mají mezinárodní akreditaci. Ačkoliv tento projekt má v každé 
municipalitě organizační zázemí úřadu, není pouhou „úřední nebo expertní aktivitou“. 
Je také projektem komunitním – vzniká „most“ pro spolupráci mezi úřadem, radnicí 
a veřejností a otevírá se prostor pro aktivitu obyvatel města. Po roce 1989 se myšlenky 
uvedeného projektu začaly realizovat i v městech České republiky. V roce 1994 vytvořilo 
jedenáct aktivních měst asociaci s názvem Národní síť zdravých měst České republiky. 
Od roku 2003 je asociace otevřena všem formám municipalit v ČR – městům, obcím 
i regionům (krajům, mikroregionům). Národní síť zdravých měst ČR je v současné době 
jedinou asociací u nás s přímým zaměřením na udržitelný rozvoj a zdraví. Její členská 
města, obce i regiony se snaží v praxi uplatňovat tyto zásady například aktivním zapojo-
váním občanů a jejich účastí na rozhodování, preferencí udržitelných způsobů dopravy či 
podporou obnovitelných zdrojů energie. Jejich snahou je, aby podmínky pro kvalitní život 
byly zachovány v dlouhodobém horizontu pro další generace.  Návodem pro postup se od 
roku 1998 stala metodika, na které spolupracuje široké spektrum odborných partnerů – kromě 
ministerstev je to zejména UK, ČEÚ, Státní zdravotní ústav a významné nevládní organizace. 
Metodika získala titul Světový projekt EXPO 2000. Národní síť zdravých měst ČR má dnes regio-
nální vliv na 1101 municipalit,ve kterých žije 2,2 milionu obyvatel naší republiky. 

Cenu ministra životního prostředí 2003 získala Národní síť 
zdravých měst ČR za unikátní a dlouhodobě stále úspěšněji 

realizovaný projekt zavádění principů ochrany zdraví 
a životního prostředí, stejně jako principů udržitelného 

rozvoje, do praktického života českých obcí, měst a regionů.

rok 2003
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Ing. František Procházka

Narodil se v roce 1939 v Sušici. Po studiu Vysoké 
školy zemědělské v Praze působil 20 let v přírodověd-
ném oddělení pardubického muzea a poté do roku 1986 
na Správě Krkonošského národního parku. Následovaly 
dva roky strávené v dělnických profesích (číšník, pomoc-
ný truhlář), než opět získal odborné místo přírodovědce, 
tentokrát v prachatickém muzeu, jehož se stal záhy po 
změně politických poměrů ředitelem. V roce 1991 zalo-
žil firmu Eco-Agency, která se zabývá speciálními úkoly 
v ochraně přírody a vybudoval i firmu Kaleidoskope 
Trading a. s., jíž je spolumajitelem.

Ochranou přírody se zabýval profesně i zájmově po 
celý život, mnoho let jako konzervátor státní ochrany 

přírody pro okres Pardubice, stál u zrodu velkoplošných chráněných území (např. 
CHKO Orlické hory nebo NP Šumava).

V našem i zahraničním tisku publikoval více než 220 odborných botanických 
statí, včetně samostatných titulů, z nichž k nejvýznamnějším patří „Naše orchideje“ 
(1980), „Orchideje naší přírody“ (1983), „Černý a červený seznam cévnatých rostlin 
České republiky“ (2001) nebo „Komentovaný černý a červený seznam cévnatých rost-
lin české Šumavy“ (2002). Významně se autorsky podílel na dalších knihách, např. 
„Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR“ (1999), 
„Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech“ (1999), z dokončovaných 
titulů patří k nejzávažnějším kritická květena nejen české, ale i bavorské a rakouské 
Šumavy – „Flora Silvie Gabretae“, na níž se širokým kolektivem spolupracovníků již 
po léta pracuje. Součástí práce Ing. Procházky je i popularizační činnost (mnoho set 
přednášek o životním prostředí a ochraně přírody pro nejrůznější posluchače), a pře-
devším pak mimořádně úspěšná dlouholetá práce v odborné výchově mladých lidí.

Cenu ministra životního prostředí 2003 získal za celoživotní 
práci pro ochranu přírody v České republice i v Evropě, 

za dlouholeté zásluhy v botanickém výzkumu, za výchovu 
mladé generace a utváření jejího vztahu k vědeckému 

poznání i ochraně přírody a za zpřístupnění vědeckých 
poznatků široké veřejnosti.
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Mgr. Bohumír Prokůpek

Narodil se v roce 1954 v Humpolci na Českomorav-
ské vrchovině. V roce 1974 ukončil Střední uměleckoprů-
myslovou školu v Brně, specializaci výtvarná fotografie, 
v roce 1986 absolvoval na katedře fotografie Filmové 
a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze. 
Prošel řadu zaměstnání – pracoval jako výtvarník v Jiho-
českém muzeu v Českých Budějovicích, maloval kopie 
obrazů, byl laborantem barevné fotografie v ČTK a také 
obrazovým redaktorem ve vydavatelství Pressfoto.

Od mládí rád cestoval a zároveň fotografoval přírodu. 
Příležitostně publikoval fotografie a články s tematikou 
přírody a krajiny a spolupracoval například s tehdejším 
nakladatelstvím Artia na přípravě publikací o přírodě. Po 

konfliktech se státními a mocenskými složkami v roce 1985 publikoval převážně pod 
jmény přátel, byl bez trvalého pracovního poměru a pracoval pro zahraniční vydava-
tele. Po roce 1989 byl spoluzakladatelem vydavatelství Asco. Jeho fotografická práce 
byla a je zaměřena na přírodu a krajinu, včetně reflexe stop člověka. Zúčastnil se prá-
ce na některých projektech, které tuto situaci mapovaly. Jedná se například o výstavu 
Krajina (1992) v expozici moderního umění Národní galerie v Praze, Tvář naší země 
(2000) na Pražském hradě a další. Vystavuje samostatně i s tematicky spřízněnými 
skupinami, jeho fotografie jsou zastoupeny ve sbírkách. Od roku 2002 vede atelier 
plenéru na Akademii múzických umění v Praze.

Cenu ministra životního prostředí 2003 získal za 
dlouholetou vynikající fotografickou tvorbu, která přispívá 
k popularizaci ochrany přírody a ke zvýšení ekologického 
povědomí veřejnosti. Za tvorbu, která odhalováním krás 

a tajemství přírody probouzí lásku k ní.

rok 2003



90

Cena ministra  životního prostředí

Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO

Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO 
vznikl v roce 1989 a je celostátní nevládní organi-
zací sdružující rolníky, zpracovatelské a obchodní 
organizace, spotřebitele, školy a podniky služeb, 
orientující se na ekologické zemědělství a uplat-
nění jeho produktů. Poskytuje komplexní služby 
svým členům, počínaje pomocí s přechodem na 
ekologický systém hospodaření, přes pomoc při 
řešení odborných i administrativních problémů, 
až po podporu prodeje, propagaci bioproduktů, 
vzdělávání a zastupování zájmů vůči kontrolní 
organizaci či státním orgánům. Svaz PRO-BIO 
má blízko svým členům prostřednictvím deseti 
regionálních center na celém území ČR a v sou-
časné době sdružuje více než 500 členů, z toho 
400 zemědělských podniků, které obhospodařují 

136 tisíc hektarů zemědělské půdy. Podporuje spolupráci se spotřebiteli a přáteli 
ekologického zemědělství prostřednictvím PRO-BIO Ligy, která je sdružením na 
ochranu spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství a má v součas-
nosti 142 členů – spotřebitelů. 

Cenu ministra životního prostředí 2003 získal Svaz PRO-BIO 
za mnohaleté úsilí při prosazování a propagaci udržitelného 

a ekologicky příznivého hospodaření – ekologického 
zemědělství – v České republice.



Cena ministra 2004 
 

Mgr. Květoslava Burešová, SEV Chaloupky 
Za několik desetiletí výjimečně obětavé práce ve výchově mladé 
generace k odpovědnému vztahu k přírodě a životnímu prostředí.  
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Čunek 
Za osobní nasazení, díky němuž je město Vsetín za jeho 
starostování příkladem ostatním v praktickém prosazování 
udržitelného rozvoje na místní úrovni. 
 
 
 
 
 

ČSOP – Místo pro přírodu, Národní síť záchranných stanic pro handicapované 
živočichy  
Za program Místo pro přírodu, který dosud nevídaným způsobem dokázal 
zaktivizovat pro ochranu přírodního bohatství velkou část společnosti. Rovněž za 
dlouholeté úspěšně provozování Národní sítě záchranných stanic pro handicapované 
živočichy. 

 
Mgr. Pavel Doucha 
Za výjimečný přínos ve zvyšování právního povědomí české 
veřejnosti v oblasti životního prostředí. 
 
 
 
 

 
prof. RNDr. Hana Librová, CSc. 
Za celoživotní dílo, které vykonala zejména ve studiu a 
popularizaci ekologicky příznivých způsobů života v dnešní 
společnosti. 
 
 

 
PhDr. Marie Hrušková a Jaroslav Turek 
Za popularizaci významné části našeho přírodního dědictví, jímž 
jsou památné stromy. 
 
 
 
 
 



RNDr. Jan Květ, CSc. 
Za celoživotní práci a příkladnou reprezentaci České republiky na 
poli mezinárodní spolupráce v ochraně přírody. 
 


