
 Kontakt pro média:  Eliška Zvolánková  Jana Šrotová 

  Divize vnějších vztahů AV ČR  Časopis Živa 

  press@avcr.cz srotova@ssc.cas.cz 

  +420 739 535 007 +420 224 240 517 1 

 

 

 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA  Praha 24. května 2022 

Akademie věd ČR 
Národní 1009/3, 110 00 Praha 1  
www.avcr.cz 

 

PŮDA, VÝR I VOJENSKÉ PROSTORY: ŽIVA OCENILA NEJLEPŠÍ ČLÁNKY 

I ZASLOUŽILÉ OSOBNOSTI 

 

Jak souvisí roztroušená skleróza s parazity, vrabec kosmopolita nebo prvotní hřích lidstva. I takové 
články patřily k těm nejlepším, které Živa otiskla. Nejstarší český přírodovědecký časopis včera udělil 
za ročníky 2020 a 2021 dvanáct cen – kromě autorek a autorů příspěvků ocenil i osobnosti, které se 
zasloužily o jeho rozvoj. Ceny vyhlašuje redakční rada a redakce Živy od roku 1997. 

Ceny byly uděleny v pěti různých kategoriích za uplynulé dva roky. Purkyňovu cenu pro autory nad 
30 let věku, pro niž musí článek splnit kritéria originality, tematického přínosu a sdělnosti, získal za rok 
2021 Miloslav Jirků za Prvotní hřích lidstva: extinkce megafauny a za rok 2020 Marcel Rejmánek 
za příspěvek Globální oteplování, změny krajin a ztráty biodiverzity. 

Mladším autorům (26–30 let) je určena Cena Jana Sudy, kterou obdrželi Tomáš Vlasta s tématem Jak 
může současná věda přispět k praktické ochraně rostlin? Příběh kohátky kalíškaté (2021) a Tomáš 
Macháček, který se spoluautorkou napsal článek Paraziti a roztroušená skleróza: spouštěči 
onemocnění, nebo nástroj terapie? (2020). Pro Cenu Vojena Ložka, pro autory do 25 let, byly za rok 
2020 vybrány dva příspěvky, Osud vojenských prostorů: krajiny protékající mezi prsty přiblížila Daria 
Jirků (a kol.), za téma Krajinné linie a jejich funkce aneb Je volný pohyb organismů v krajině stále tak 
volný? byl oceněn Adam Vaškovský. 

Samostatnou kategorií je popularizace biologických věd prostřednictvím seriálů. Za rok 2020 bylo 
Zvláštní ocenění časopisu Živa uděleno Tomáši Grimovi za třídílný seriál Vrabec kosmopolita, za rok 
2021 si cenu odnesli Miloslav Šimek a kol. za desetidílný seriál Živá půda a Jan Andreska a kol. 
za pětidílný cyklus Výr velký a jeho nelehký osud. 

Závěrem slavnostního odpoledne se stalo udělení Ceny Antonína Friče jako poděkování těm, kteří 
dlouhodobě přispívají k rozvoji Živy, jmenovitě zoologovi a ekologovi Karlu Šťastnému (2020), zooložce 
Lucii Juřičkové a paleontologovi Martinu Košťákovi (2021). 
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