
V letošním roce proběhlo udílení již 23.
ročníku cen Josefa Vavrouška, které tímto
způsobem vyzdvihují konkrétní činy pro
zdravé životní prostředí a udržitelný roz-
voj. Jsou udělovány Nadací Partnerství
a připomínají ve svém názvu jméno před-
ního českého ekologa, ministra životního
prostředí tehdejší Československé federa-
tivní republiky Josefa Vavrouška, který
tragicky zahynul 18. března 1995 při pádu
laviny ve slovenských Tatrách.

Výběr laureáta na Cenu Josefa Vavrouš-
ka provádí dvanáctičlenná porota složená
z odborníků v oblasti životního prostředí,
osobností veřejného života a zástupců
Nadace Partnerství. Předání ceny se vždy
koná v prvním týdnu měsíce června – da -
tum se váže ke Světovému dni životního
prostředí, kterým je tradičně 5. červen.

Letošními držiteli Ceny Josefa Vavrouš-
ka jsou přírodovědec, ekologický novinář
a publicista RNDr. Ivan Makásek a novinář,

politolog a zakladatel ochranářské společ-
nosti Dalibor Dostál. Mezi nominovanými
také byli čtenářům Živy blízká geobotanička

a osobnost ochrany přírody, univerzitní
pedagožka doc. Jarmila Kubíková, kra -
jinný ekolog a geobiocenolog doc. Jan
Lacina, lesník a ekolog doc. Tomáš Vrška
a další.
� Ivan „Hiawatha“ Makásek získal ocenění
za dlouholetou činnost v oblasti životního
prostředí – je příkladem houževnatého
cílevědomého člověka, přesvědčeného
nejen o důležitosti samotné ochrany život-
ního prostředí, ale i nutnosti neustále vště-
povat vztah k přírodě mladé generaci. Po
r. 1989 pomáhal rozvíjet skautské hnutí
a ochranářské oddíly a spolubudoval nové
orgány ochrany životního prostředí. Dlou-
há léta se podílel na vydávání časopisu
Taraxacum, po tři desetiletí byl šéfredak-
torem časopisu NIKA. Stál u zrodu vyhlá-
šení a značení hranic zvláště chráněných
přírodních a krajinných území. 
� Dalibor Dostál zvítězil v kategorii za výji-
mečný počin – přivedení exmoorských
koní, zubrů a novodobě zpětně šlechtě-
ných praturů do Milovic a Pod Benátecký
vrch. Na tento nápad ho přivedlo zjištění,
že za vymíráním motýlů stojí mimo jiné
absence velkých kopytníků v přírodě, kteří
zajišťovali biologickou rozmanitost a eko-
logickou stabilitu celého našeho území až
do středověku, kdy byli téměř vyhubeni.
Založil proto neziskovou společnost Česká
krajina, našel vhodné biotopy a podařilo
se mu projekt uskutečnit. Zdejší krajina je
dnes udržována pastvou a díky tomuto
způsobu péče o území se bývalý vojenský
prostor stal oázou s výskytem ohrožených
druhů rostlin a živočichů.
� Mimořádnou cenu – Zvláštní ocenění
poroty za výjimečný počin získala aktivita
Fridays for Future – Středoškolská stávka
za klima, která představuje zcela nový
fenomén klimatického aktivismu, a spolu
s ní občanská platforma Limity jsme my,
jež usiluje o ukončení těžby a spalování
fosilních paliv. Cenu převzali mluvčí ini-
ciativy středoškoláků Petr Doubravský
společně s Markem Jankovským, občanské
hnutí požadující přechod na obnovitelné
zdroje energie na slavnostním večeru za -
stupovala Anna Bromová a Josef Patočka.

Více informací najdete na
www.cenajosefavavrouska.cz
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1    Nositelé Ceny Josefa Vavrouška 
v r. 2019. Novinář, politolog a zakladatel
ochranářské společnosti Česká krajina
Dalibor Dostál (vlevo) a přírodovědec,
ekologický novinář a publicista 
Ivan Makásek (vpravo)
2    Cenu poroty získala letos jako mimo-
řádné ocenění iniciativa Středoškolská
stávka za klima – Fridays for Future. 
Na snímku mluvčí iniciativy Petr Doub-
ravský (vpravo) a Marek Jankovský
3    Výjimečné ocenění poroty převzali 
ve 23. ročníku cen Josefa Vavrouška 
také Josef Patočka a Anna Bromová –
zástupci občanské platformy Limity 
jsme my, která se zasazuje o ukončení 
těžby a spalování fosilních paliv. 
Snímky M. Píškové
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