
Výhercovia v celej histórii súťaže o Lesoochranársky čin roka 

 

2008 – 2009 

1. miesto - Adam Bohdan - za zásadný prínos k ochrane prirodzených lesov Bialowiežského a 

Knyszynského pralesa, hlavne za priame zastavenie ťažby tisícky stromov v prírodných 

rezerváciách oboch chránených území. Toto odhalenie ťažieb v prírodných rezerváciách ovplyvnili 

poľského ministra životného prostredia a došlo k zmene zákona o ochrane prírody tak, že v 

Poľsku už ťažba v prírodných rezerváciách nie je možná a vyťaté vyše storočné duby museli byť 

dokonca vtiahnuté naspäť do rezervácie. 

2. miesto - Daniel Vražda - za novinársku odvahu pri obhajobe divočiny na Slovensku - za 

objektívne informovanie verejnosti o dôležitých a citlivých kauzách v ochrane prírody na 

Slovensku 

3. miesto - Ing. Michal Wiezik, PhD - za aktívny prístup k otázke (ne)zasahovania do chránených 

území Slovenska - lesných rezervácií a národných parkov - postavený na vedeckej báze a 

odbornej argumentácii 

2006 – 2007 

1. miesto - MVDr. Jaromír Bláha – za celoživotné presadzovanie pralesov a prirodzených lesov v 

industrializovanej Českej republike; kľúčová osobnosť lesoochranárskeho hnutia, okrem káuz, na 

ktorých pracuje, silne k tomu motivuje aj ostatných 

1. miesto - Dr. Janusz Korbel – za jeho prácu pri ochrane prirodzených lesov (rozširovanie 

Bialowiežského národného parku) v Poľsku, za celosvetovú kampaň, ktorú organizoval v 

prospech záchrany Bialowieže, ktorá vyústila do vzniku poradného výboru prezidenta Poľska - 

Korbel sa stal jej členom 

2. miesto - Július Plachetka - vedúci pracovnej skupiny, Miroslav Beňo - vodič ŠLKT, František 

Plachetka, Albert Žiga - za to, že mali odvahu realizovať v praxi myšlienku p. Alcnauera, 

prírode blízke hospodárenie v lesoch v Hnileckej doline. P. Alcnauer ako lesník by dokázal len 

málo, ak by nemal tím ľudí, ktorí uverili v jeho myšlienku a spoločnou prácou ju dokázali 

premeniť v skutočnosť. Všetci štyria sú skvelým príkladom pre všetkých lesníkov a za svoju 

záslužnú ale finančne nedocenenú prácu si právom zaslúžia ocenenie. Aspoň morálne. 

2005 

1. miesto - Ing. Tomáš Vančura, riaditeľ Správy TANAPu, za - v histórii ochrany prírody na 

Slovensku v súvislosti s tvorbou zonácie TANAPu a spracovaním vetrovej kalamity z roku 2004 - 

prelomové rozhodnutia ponechať rozsiahle územia NP na prirodzený vývoj aj napriek kalamitám 

rôzneho druhu 

2. miesto – Ladislav Alcnauer, lesník z Lesného obvodu Smolnícka Osada (LESY SR, š.p.), za 

radikálnu zmenu v spôsobe hospodárenia v lesoch, za zavedenie a dlhodobé presadzovanie 

prírode blízkeho hospodárenia 

3. miesto - Ing. Karol Kaliský, odborný pracovník - lesník Správy TANAPu, za dlhodobé 

presadzovanie novej koncepcie ochrany prírody tohto národného parku 

2003 – 2004 

1. miesto - Juraj Kukla, podnikateľ, občiansky aktivista z Brunoviec, za odvahu postaviť sa proti 

rozsiahlemu nelegálnemu výrubu brehových porastov, pozostatkov lužných lesov, na Považí, 

ktorý bol na základe jeho podnetu zastavený 

2. miesto – Bc. Tomáš Myslikovjan, lesník, pracovník Správy CHKO Beskydy v ČR, za jeho 

nezvyčajné úsilie pri vyhlásení 6 nových a rozšírení 2 súčasných osobitne chránených území v 

CHKO Beskydy 

3. miesto - Pavel Štorch a Petr Křížek, ochranárski aktivisti Hnutí DUHA (ČR), za osobné 

nasadenie pri blokáde ťažby v I. zóne NP Šumava (Prameny Vltavy), ktorá prispela k zastaveniu 

ťažby 



2002 

1. miesto - Mgr. Ivona Matějková, doktorandka na Biologickej fakulte Juhočeskej univerzity v 

Českých Budějoviciach, za dlhodobú a účinnú pomoc pralesom v NP Šumava 

2. a 3. miesto neudelené 

2001 

1. miesto - Ing. Ján Terray, lesník, za jeho dôslednú dlhoročnú prácu a vedecký výskum 

smerujúcimi k záchrane prírodného dedičstva Východných Karpát a k vyhláseniu Medzinárodnej 

biosférickej rezervácie Východné Karpaty a Národného parku Poloniny 

2. miesto - Iniciatíva Zachráňte Bratislavský lesný park, iniciatíva občanov a mimovládnych 

organizácií za záchranu Bratislavského lesného parku zastavením holorubnej ťažby 

3. miesto - Štáb relácie NEDEJ SE z Českej televízie, za výrazný prínos k záchrane jedľovo-

bukového lesa na Čergove 

Mimoriadne ocenenie in memoriam pre Ing. Igora Míchala, CSc., lesníka, ekológa, 

pedagóga, za obrovský celoživotný prínos k ochrane prirodzených lesov v Českej republike 

2000 

1. miesto - Dr. Wojciech Gasienica-Byrcyn za dôsledné presadzovanie ochrany prírody v 

poľskom Tatranskom národnom parku 

2. a 3. miesto – neudelené 

1999 

1. miesto - MVDr. Jaromír Bláha z Prahy za aktívnu pomoc na záchranu NP Šumava - za 

organizovanie blokády ťažby v Trojmezenskom pralese v NP Šumava 

2. miesto - Petra Vetečníková z Brna za aktívnu a dlhodobú účasť na blokáde ťažby v 

Trojmezenskom pralese v Národnom parku Šumava 

3. miesto - neudelené 

1998 

1. miesto - neudelené 

2. miesto - Miroslav Kašiak z Prievidze za mimoriadne obetavú pomoc lesu počas blokády ťažby 

na Poľane a Ing. Rastislav Jakuš, PhD. zo Zvolena za odborný posudok, ktorý prispel k 

záchrane lesa pred plánovanou holorubnou ťažbou v CHKO BR Poľana 

3. miesto - Marián Halienka z Častkoviec za záchranu prírodnej rezervácie Plešivec pred požiarom 

 


