
 

CENA IVANA DEJMALA – VYHLÁŠENÍ CENY ZA ROK 2021 
 
Společnost pro krajinu ve spolupráci s Nadací Ivana Dejmala pro ochranu přírody vyhlašuje 
sedmý ročník Ceny Ivana Dejmala. Cena se uděluje jednou za dva roky jako čestné 
vyznamenání oceňující mimořádný pozitivní počin související s krajinou. 
 
Kandidaturu na udělení Ceny Ivana Dejmala může předkládat kdokoliv bez omezení právní 
formy, státní příslušnosti či vztahu ke kandidátovi. 
 
Kandidátem na udělení Ceny Ivana Dejmala může být kdokoliv, bez omezení profese, 
oboru činnosti, zaměření, právní formy (jednotlivec, fyzická osoba, zapsaný spolek, 
organizace apod.) či státní příslušnosti. Základním kritériem pro kandidaturu je 
mimořádnost, jedinečnost a významnost pozitivního počinu kandidáta ve vztahu ke 
krajině. Kandidát může být tedy nominován za počin, který vznikl v jakémkoliv oboru 
lidské činnosti, přičemž není omezena ani forma tohoto počinu. Podle těchto kritérií bude 
porota rozhodovat o udělení ceny. 
 
Kandidatura se předkládá emailem na adresu cena@nadaceivanadejmala.cz nebo 
prostřednictvím webové formuláře na níže uvedených internetových stránkách; 
kandidatura musí být doručena do 30. června 2021. Její součástí musí být představení 
kandidáta, odůvodnění kandidatury ve vztahu k vyhlášeným kritériím, případně vhodné 
přílohy a jméno a kontakt na nominující osobu. 
 
Celé znění statutu Ceny Ivana Dejmala a další informace naleznete na stránce 
www.nadaceivanadejmala.cz/o-nas/cena-ivana-dejmala 
 
Ivan Dejmal, ekolog, urbanista, ministr životního prostředí, navrhovatel zásadní porevoluční 
ekologické legislativy, byl celý život iniciátorem a vůdčím duchem mnoha ekologických hnutí 
a aktivit. Byl zásadním organizátorem a ideovým vůdcem čtyř ročníků konference Tvář naší 
země – krajina domova. Tyto konference si vytkly za cíl poskytnout prostor, v němž se mohli 
setkat a vzájemně vyslechnout všichni, kteří se svou životní orientací nebo profesním 
zájmem tak či onak vztahují ke krajině. Cena Ivana Dejmala navazuje na toto základní poslání 
konference.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prvním laureátem Ceny Ivana Dejmala se stal v roce 2009 novinář Čestmír Klos, který byl 
nominován za své celoživotní dílo v propagaci tématu krajiny a šíření myšlenek zlepšujících 
věci veřejné. 
 
Druhým laureátem Ceny Ivana Dejmala se stal v roce 2011 Vladimír Buřt, místostarosta 
města Horní Jiřetín a neúnavný odpůrce prolomení limitů těžby v Podkrušnohoří. 



 

Třetím laureátem Ceny Ivana Dejmala se stala v roce 2013 Dagmar Kjučuková, 
místostarostka šumavské obce Zdíkov, vůdčí duch Okrašlovacího spolku Zdíkovska, jenž se 
kromě péče o Zdíkov a šumavskou přírodu a krajinu věnuje i ochranářským aktivitám. 
 
Čtvrtým laureátem Ceny Ivana Dejmala se stal v roce 2015 Martin Říha, architekt a urbanista, 
který je příkladem korektního, o odbornost se opírajícího profesionála, působícího ve veřejné 
správě, usilujícího o nalezení řešení, splňujících kritéria udržitelného rozvoje území.  
 
Pátým laureátem se stal v roce 2017 Miloslav Nevrlý, který je znám nejen jako vynikající 
přírodovědec, ale také jako vlastivědný badatel a excelentní popularizátor přírody a historie 
Jizerských hor.  
 
Šestým laureátem Ceny Ivana Dejmala se stal v roce 2019 arborista a ornitolog Lubor Křížek 
za svou dlouhodobou a příkladnou činnost v oblasti nakládání s vodou. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
V Liberci dne 27.4.2021 
 
 


