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Na slavnostním večeru v Obecním domě v Praze, který se konal v úterý 20. listopadu 2001, pře-
dal ministr životního prostředí RNDr. Miloš Kužvart devíti vybraným osobnostem ceny za přínos pro
životní prostředí. Cenu ministra životního prostředí, která je udělována od roku 1994, získali: RNDr.
Petr Albrecht – in memoriam, PhDr. Vladislava Hamplová, Pavel Křížek, JUDr. Svatomír Mlčoch, Ing.
Alexandra Orlíková, CSc. – in memoriam, Ludmila Rakušanová, PaedDr. Martin Slunečko, prom. biol.
Pavel Šremer a Jiří Šťástka.

RNDr. Petr Albrecht – in memoriam
se narodil v roce 1961 v Čáslavi. Vystudoval Příro-

dovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci,
obor biofyzika a chemická fyzika. V letech 1985 - 89
pracoval jako výzkumný pracovník oddělení fyziolo-
gie rostlin Výzkumného a zkušebního ústavu země-
dělského v Olomouci, další dva roky jako pedagog
v přírodovědném oddělení Městského domu dětí
a mládeže v Prostějově a v letech 1991 – 1996 jako
pracovník oddělení ochrany přírody na referátu život-
ního prostředí Okresního úřadu v Prostějově. Jeho
zásluhou bylo na okrese Prostějov zřízeno několik
nových maloplošných chráněných území. Od 1. 11.
1996 byl zaměstnán jako botanik u Správy chráně-
ných krajinných oblastí České republiky na pracovišti
CHKO Litovelské Pomoraví. Velmi aktivně působil
v Českém svazu ochránců přírody. Byl vůdčí osob-
ností Svazu na Prostějovsku a představitelem regio-
nálního centra ČSOP pro Olomoucký kraj. Od roku
1997 byl členem Ústřední výkonné rady ČSOP
a zástupcem Svazu v mezinárodní organizaci EURO-
SITE. Byl aktivním a významným členem České
botanické společnosti a členem zastupitelstva města
Prostějova.

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

Bohužel, udílení této ceny bylo velmi smutné:
Dr. Albrecht totiž dne 11. listopadu 2001, tedy pou-
hých devět dní před udělením ceny, tragicky zahynul.
Cenu za něj přebíral jeho otec a všechny zúčastněné
zamrazilo při popisu drastické nezaviněné autone-
hody, která ukončila životy téměř celé rodiny (kromě
malého synka).

PhDr. Vladislava Hamplová
Pochází z Ostravska. Dětství i školní léta prožila

v Radvanicích u Ostravy. Univerzitní studia úspěšně
zakončila v roce 1986. Pracovala jako krajská inspek-
torka památkové péče a ochrany přírody až do roku
1989. Protože se dostala do sporu s politikou vlád-
noucí strany, byl jí úsek ochrany přírody odebrán.
Nastoupila do školství a působila na základní a poz-
ději střední škole. Zároveň působila ve vzdělávacím
centru Ostrava, v metodickém týmu MŠ ČR a na
doporučení Ústavu pro rozvoj školství také v pedago-
gické sekci Rady Evropy.

Od září roku 1997 pracuje jako vedoucí Správy
chráněné krajinné oblasti Poodří.

Po celou dobu své činnosti se angažovala ve
všech rozhodujících bojích o záchranu 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 pří-
rody odvolána. Ani období po sametové revoluci
nevytvořilo pro ochranu Poodří dostatečné záruky.
Území CHKO je neustále ohrožováno různými zájmy
a vyžaduje aktivní ochranu. Trvale udržitelná ochrana
přírody a krajiny je možná jedině v těsné spolupráci
s jejími obyvateli. Proto Dr. Hamplová 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.

Pavel Křížek
Narodil se v roce 1969 ve Voticích v okrese

Benešov. Od roku 1990 se podílel na organizování
hlídání hnízd rarohů velkých na západním Slovensku
proti jejich nelegálnímu vybírání. V roce 1992 spolu-
zakládal 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

Někteří z oceněných – zleva Ludmila Rakušanová, otec
zesnulého Dr. Petra Albrechta, Dr. Vladislava Hamplová
a Ing. Helena Čížková, která přebírala cenu za zesnulou
Ing. Alexandru Orlíkovou Foto: archiv MŽP
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Y1998 zakládá Pavel Křížek ve spolupráci s ornitology,
myslivci 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.

Pavel Křížek přijal cenu podmínečně: ponechá si
ji, pokud při privatizaci energetik vláda přijme pod-
mínku, že do deseti let dojde k ekologizaci vedení
vysokého napětí v České republice. Ministr Kužvart
k tomu podotkl, že zástupci ministerstva životního
prostředí v příslušné privatizační komisi předali práv-
níkům Fondu národního majetku již před řadou týdnů
příslušné podmínky, které bude muset nabyvatel
distribučních společností splňovat. Tento požadavek
je v podmínkách obsažen.

JUDr. Svatomír Mlčoch
Narodil se v roce 1955 v Novém Jičíně. Absolvoval

Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a poté speciali-
zační postgraduální studia zaměřená na tvorbu
a ochranu životního prostředí a na ochranu památek.

V letech 1980 až 1989 působil 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 období 1991 – 1993 jako náměstek ministra pro
legislativu a ekologickou politiku).

Je spoluautorem 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, práv-
ních aspektech šetrného hospodaření v krajině
apod.).

Od roku 1994 až dosud působí jako odborný
právní poradce na otázky ochrany životního pro-
středí. Vlastní licenci advokáta, je členem Legislativní
rady vlády, předsedou Jihočeského sdružení
ochránců přírody a členem rozkladové komise minis-
tra životního prostředí 

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

Ing. Alexandra Orlíková, CSc. – in memoriam
Narodila se v roce 1959 v Ostravě. Vystudovala

Hornicko-geologickou fakultu na Vysoké škole báň-
ské v Ostravě.V roce 1986 získala vědeckou hodnost
kandidátky věd. Od ukončení studia až do roku 1992
pracovala v Ústavu geologie a geotechniky v Praze.

Ing. Orlíková nastoupila na Ministerstvo životního
prostředí v červnu 1992. V sekci politiky životního
prostředí se věnovala problematice projektů na zlep-
šení stavu životního prostředí, financovaných z fondů
Evropské unie. Postupně byla jmenována vedoucí
oddělení projektů Phare, v září 1996 se stala ředitel-

kou odboru zahraničních vztahů. Díky její iniciativě
a osobnímu nasazení se během jejího působení
v resortu životního prostředí podařilo získat pro Čes-
kou republiku značný objem finančních prostředků
z fondů Evropské unie i členských zemí EU. Byla jed-
ním z vedoucích pracovníků MŽP, kteří stáli při zahá-
jení nové etapy vyjednávání s Evropskou unií o člen-
ství ČR v EU. V říjnu 1998 byla pověřena vedením
nově vytvořené sekce zahraničních vazeb. Během
působení v těchto funkcích si získala pověst vysoce
kvalifikované odbornice a vedoucí pracovnice uzná-
vané nejen v České republice, ale i v zahraničí.

V dubnu 1999 se jejím novým pracovním působiš-
těm stalo Regionální středisko životního prostředí pro
země střední a východní Evropy se sídlem v maďar-
ském Szentendre, kde zastávala funkce vedoucí spe-
cialistky 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 pro-
středí České republiky a za úsilí a výrazný posun
ve vyjednávání s Evropskou unií.

Cenu za ni převzala její přítelkyně a kolegyně ze
severní Moravy Ing. Helena Čížková.

Ludmila Rakušanová
Narodila se v roce 1947 v Českých Budějovicích.

V roce 1968 během studia na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy emigrovala do Paříže. Poté se
usadila ve Spolkové republice Německo. Od roku
1970 žila v Mnichově, kde v roce 1974 ukončila stu-
dia na Filologické fakultě Univerzity L. Maximiliána.
Pracovala jako překladatelka a žurnalistka pro
německá nakladatelství, agentury a pro exilová peri-
odika, spolupracovala se Svědectvím Pavla Tigrida.
V roce 1976 se stala volnou spolupracovnicí rádia
Svobodná Evropa, od roku 1978 byla jeho kmenovou
redaktorkou.

V roce 1994 se stala za svůj příspěvek k vytváření
občanské společnosti v ČR českou laureátkou ceny
EU „Ženy pro Evropu“. V roce 1997 získala cenu
česko-německého porozumění. V letech 1998 – 1999
byla členkou české části Koordinační rady Česko-
německého diskusního fóra. Lída Rakušanová je nyní
jako volná novinářka korespondentkou ze střední
Evropy. Spolupracuje pravidelně s Rádiem Svobodná
Evropa, Českou televizí, s deníky Bohemia, s praž-
ským týdeníkem Prager Zeitung, s berlínským dení-
kem Tagesspiegel, s týdeníkem Rhenischer Merkur
a s řadou dalších listů v německy mluvících zemích.

Cenu ministra životního prostředí 2001 získala
za systematickou práci v oblasti informování
veřejnosti o problematice životního prostředí.

„Jde o vůbec první cenu, kterou jsem dostala
v České republice“, řekla paní Rakušanová.

PaedDr. Martin Slunečko
Narodil se v roce 1952 v Praze, vystudoval

Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy.
Téměř dvacet let se věnuje televizní publicistice
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a dokumentu, vytváří projekty zaměřené na oblast
životního prostředí, zdraví a životního stylu.
Dlouhodobě spolupracuje s Ministerstvem životního
prostředí, kde v rámci tiskového odboru v roce 1990
zakládal videotéku. Ve spolupráci s MŽP vytvořil
dokument o zvažované těžbě zlata v Mokrsku –
Klondike v Povltaví, a dokument o tehdejším profe-
soru Bostonské university Svět Erazika Koháka.
Připravil pro Českou televizi 13 dílný cyklus ABCD
EKOLOGIE aneb ŽIVOTABUDIČ, který je pokusem
o úsměvnou formu osvěty v oblasti ekologie všedního
dne. 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.

Pavel Šremer
Narodil se v roce 1946 v Benešově u Prahy. V roce

1968 ukončil studia na přírodovědecké fakultě
Univerzity Karlovy v Praze, obor odborná biologie.
Práci na aspirantuře, kterou začal v Mikrobiologic-
kém ústavu ČSAV, přerušila angažovaná činnost
proti okupaci Československa a jeho uvěznění. Poté
pracoval ve Výzkumném ústavu antibiotik a biotrans-
formací. Soukromě se věnoval floristickému výzkumu
a ochraně přírody Podblanicka, publikování souhrn-
ných výsledků však bylo zabráněno díky jeho pod-
pisu Charty 77. Úspěšná byla pouze realizace jeho
návrhu klidové oblasti Džbány na Voticku.

Po přestěhování do Bratislavy pracoval Pavel Šre-
mer ve Výzkumném ústavu drůbežářského průmyslu,
odkud byl také propuštěn díky signatářství Charty 77,
a podobně i z laboratoře čistoty vod Povodí Dunaje.

Na Slovensku začal působit jako dobrovolný och-
ránce přírody v bratislavské organizaci Slovenského
svazu ochránců přírody a krajiny (SZOPK). Stal se
koordinátorem aktivit proti výstavbě soustavy vod-

ních děl na Dunaji Gabčíkovo-Nagymaros, spoluau-
torem návrhu národního a posléze i mezinárodního
parku Podunají a několika návrhů chráněných území
v oblasti Bratislavy, Malých Karpat a Záhorí. Zpra-
coval i dvě kapitoly publikace Bratislava nahlas. Byl
rovněž průkopníkem spolupráce s rakouskými,
maďarskými a ukrajinskými ochránci přírody. Jako
člen Českého svazu ochránců přírody (předtím
i TISu) zprostředkovával spolupráci mezi bratislav-
skými a českými ochránci přírody.

V listopadu 1989 se Pavel Šremer zúčastnil zalo-
žení Strany zelených na Slovensku a první rok zde
působil jako její místopředseda. Do června 1990 byl
poslancem ve Federálním shromáždění a členem
výboru pro životní prostředí. Ve Federálním výboru
životního prostředí pracoval jako poradce a posléze
náměstek ministra Vavrouška zodpovědný za legisla-
tivu, informatiku, sociální souvislosti ochrany život-
ního prostředí a spolupráci s nevládním sektorem.
Zabýval se problematikou jednání o odchodu sovět-
ských vojsk a vzniklých ekologických škod. Po zru-
šení Federálního výboru v létě 1992 začal pracovat
jako programový ředitel v Amerických mírových sbo-
rech, kde působil až do ukončení projektu v roce
1997.

Od roku 1997 až dosud pracuje Pavel Šremer na
České inspekci životního prostředí jako vedoucí
sekretariátu ředitele. Zabývá se problematikou stíž-
ností, práce s veřejností, nevládními organizacemi
a médii, právní službou.

Na podzim 1992 patřil k zakládajícím členům
Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ), od
roku 1997 je jejím předsedou.

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

Jiří Šťástka
Narodil se v roce 1958 v Příbrami. Pracoval jako

technik v truhlářské výrobě, v roce 1990 začal sou-
kromě podnikat v oboru truhlářství. V roce 1990 byl
zvolen do funkce starosty v obci Chotilsko, kterou
vykonává dosud.

Jiří Šťástka žil od dětství v obci Mokrsko pod
Veselým vrchem, který je známý svou zásobou zlata,
odhadovanou až na 80 tun. Protože má velmi rád
krajinu Středního Povltaví, začal organizovat protesty
proti obnovení průzkumů a případné těžbě zlata
v této lokalitě. Stmelil občany z okolních obcí
a všechny, kterým není lhostejný osud krásné krajiny
kolem středního toku Vltavy. Společně s nimi upozor-
ňoval 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 jed-
notlivých lokalit. Pracoval a pracuje v různých funk-
cích se snahou pomoci i ostatním zachovat pro naše
potomky krásy české krajiny.

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

(z materiálů tiskového oddělení MŽP a Pla)

Ministr Miloš Kužvart předává cenu Pavlu Šremerovi
Foto: archiv MŽP


